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مةالمقلى

الهضبةعاشتافىالتىالتركيةالشعوبإلىبمنورهالتتارشعبيعود

وتشطاسيا1اواسطإليالصينأطرافمنتمتدالتىالشاسعةالآسيوية

.والعرضالطولخطوطمنعدداجغرافيتها

عليهاوظبوالتضارشىالمناخوأنواعالبيئةفيهاتختلفصارتولذا

سرعةفىوالإنتة،لالرعىالتتارفإحترف،المتنوعةالمراعىذاتالسهوييةالصفة

ولمحربفىكأنهمالرزقوراءحركاتهمتبدروحتى،الخيلظهورعلىهالالة

بخلافا)بداوةحياةعليهاتفلبحيثالإستقرارفنالتتاريةالقبائلهذهت!كب

الحضارةبمظا.دروالأخذالمدنوحياةالاسمتقرارإلىإتجهالذىالاَخرالبعض

.المستقرة

بينالأرضق!،يضربأخذفقدالبداوةحياةفضلالذىالفريقأما

الإ!ملامية.تركستانمنالغربيةبيكالبحيرةإليومنشورياالصينأطراف

وقامت.حير.انهمالمغبىليةالقبائلمعوفاقعلىيكونوالمالتتارأنعلي

التتارمنالكثيرصناوإضطرالتتار.علىالمغولوتغل!بوالمغولالتتاربينالحرب

وأطلقفيهامتفرقآمناطقوسكنواالآسيويةالمنطقةوغربشمالالإتجاهإلى

.الجديدةسكنهمبأماكنمقترناًإسمعليها

أسرلَهافىاتجمإالتىالتركيةالشعوبإليبجد!رهيعودالتتارفشعب

وتتارلقراتشاىواوالبلكارلقرغيزواوالكازاخلاْذربيجانوالأتراكامنالكبيرة

لغتهملهمول!نبالتركيةالناطقةالشعوبمنوالتتارالفولجانهرولَتارالقزم

التتارية.
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الإس!هذاالتدآرإكشمبوقدفنغولياشرقىفىأصلاًيعيشونكانواوهم

علىتتارإسمالصينيونأطلقفقدالصينيةاللغةمنإشتقاقهعليهيغلبالذى

الخامساقرنافىمنغولياشرقوشمالمنجوريامنطقةفىعاشتالتىالقبيلة

الميلادى.

بالبرابرذفوصفودمالصشِيينمنجيرانهمهؤلاءالتتارأزعجوقد

العالم.وعرفهمالتتارعلىالصفةهذهإنتشرتثمالهجميين

عهدفىالأكوىالعصرفىالمسلمونفتحهاالتىالتتاريةالأقاليموهذه

شرقشماليق!التتارىالأقليموهذا.مسلمبنقتيبهيدوعلىالوليدالرلميفة

إليةإنتقلتالذ،،الاكليمذلك(تركستان)إقليمجيحوننهروراءمابلادالهند

التركىنصربالهالعربىالعنصروتزاوجوإستقرتإنتشرتكئيرةعربيةقبائل

المسلمونبلغوإنما.الأقاليمهذهفىالإسلامىالدينلذلكتبعاًزإنتشروالتتارى

تجاراً.الأقاليمهذهيعض

المغولية.القبائلأما

بإسمالمعروفزعمانهاأحدشملهاولمجمعهاأنبعدتاريخهابدأةطد

والمصارعةقالسبحلباتفىوالإشتراكالصيدإجادةصباهفىتعلمجنكيزخان

بضعةوالررمانالجوعألاموت!!ل،الحياةشظفتعودكما،السهاموقذف

.ألام

الأموروتدبليرانخططرسمفىوالمهارةالعقلبر-بحةأقرانهتفوقأنهغير

للضعيفلاوحد؟للقوىالحياةأن*حملاصؤها-طيرةبفكرةدونهموالإنفراد

القبيلةشيخوهووالدهتوفىإذجؤظريته،إيماناَوأحداثهاالحياةتجاربوزادته
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عنإنفضواأ،،القبيلةأفراديلبثفلمأعدالْهأحدلهدسهسهمنتيجةعزتهاورمز

زعيمأدهانتخبواورعايتها،أمةكنففيكانالذىبعد(فيما)جنكيزخانتيموجين

ضعيفةمرأةإإلىللقومحاجة"لاالإجتماعفىأحدهمقالحيثعليهمأخر

".مصساكينواطفال

عندالنشاطجطوةإشتعلتالتىالأولىالشرارةهوالقولهذاوكان

فأخذ.جيرانهعلىسيطرتهسبيلفىكفاحهفىرددهالذىالهاتف،تيموجين

بإشعالذلك5أثناأمهشجعتهحينعلى،حولهالأنصارجميععلىيعملتيموجين

تيموجيننا!سوصارتسلطانهسلبواالذينأعدائهعلىوالكراهيةالحقدنار

الإنتقاميراودهـإلاولاحولهامنكلعلىوالبغضاءبالكراهيةتطفوبذلك

ثمن.منذلككلفهمهماالسلطانوإنتزاع

بإسمبعدهاولقبزعامتهتحتالمغولقبائلجمعمنتيموجينتمكنثم

التوسعب،.حركاتهفىبعدهابدأثم.هـ/32066012عامجنكيزخان
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الأولألفصل

التتار*

ألتتاروألعرب*

التتاروالإسلاس*
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ألتتار

الهضدةفىسكنذطالتىالتركيةالشعوبإلىالتتارأصولترجع:التتار

وتشملأدممياأواسطإلىالصينأطرافمنتمتدالتىالشاسعةالاسيوية

وأنواعالبيئةفيهاتختلفولذا،والعرضالطولخطوطمنعددأجغرافيتها

ثمومن،المتغيرةالمراعىذاتالسهوليةالصفةعليهاوتغلبوالتضاريسالمناخ

حركاتهمد!دوحتىالخيلظهورعلىهائلةسرعةفىوالإنتقالالرعىاحتراف

بناءأوالإسدقرارفىالتتارقبائلبعضترغبولمحرب،فىكأنهمالرزقوراء

بينالأرضف!تطوفصارتوإنما،المستقرةالحياةمظاهرمنذلكوغيرالمدن

منغولياوفىبلمنغولياشمالفىبيكالبحيرةإلىومنشورياالصينأطراف

نفسها.

الهجرىدسالسصالقرنمنالثانىالنصففىمنفوليافىالأحداثكانت

الإسبابإلىبالإضافةالصينيةالحكومةسياسةوليدةالميلادىعشرالثانى-

.الأخرىالمحلية

البدىمنالأورراءإخضاععلىتعملالصينيةالأسرسياسةسارتوقد

هلَرأصبحتالوكلذلكوفى،نفسهالشعبمنأخرىأفرعبمعونةيثورونالذين

خشىبحيثالقوةمنالمغول3أمراعلىالقضاءفىبهمأستعينالذينتبريز

ضدالصينيةالحكومةإلى(المغول)زعيمتيموجينأنضموقد،الصينيونباْسهم

الذينالمغولءلأمراإنتقامأالصينيةكنأسرةوحاربتيموجينعادثمالتترقبائل

بهم.قرابةعلىأنهمأدعى

نزاعحدثإذ،منغولياداخلقلاقلفترةقليلةبسنواتذلكبعدوقعتثم

الزعيمتيهوجينوكان9والقبائلءايامرابينالكثيرةالمشاحناتعلىء!وةخطير

--13
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وقد،الدمفىتيموجينأخاجاموقهومعهكلهاالمشاحناتهذهفىيحاربالمغولى

معجاموقهإختل!ثمكورخان،بلقبولقبوهعليهمحاكمأأتباعهإنتخبه

وإنتهى،يخشهعلىالسيطرةمنيتمكنلمولكتهجيشاَوحشدوحلفاعهتيموجين

والتشتت.الضعفإلى

الصينىالز.كليممعوتحالفجيشهإستعادماسرعانجاموقهأنإلا

الذىالأمرالسابؤ،.الصينحليفتيموجينمحليحلأقمنوتمكنوولدهسنكن

الإلتجا-منتمكزاتيموجينأنإلاأتباعهعنهفتخلىتيموجينمركزمنأضعف

فاجأثمالصهيرةبالجيونةبحيرةإلىالمخلصينأتباعهمنمعهبقىمنمع

فعظموولدهسنكنالصينىالزعيموهرب.هفاجئةبغروةفباغتهمخصومة

منغوليامن!الشرقيالنصففىالقبائلجميعوإعترفتأتباعهعيونفىتيموجين

منالغربىالنصةطإخضاعلهوتم.م.ء3012.عامفىلهازعيمأبتيموجين

لقبلنفسهتيموبيئإتخذثمنيهانقبيلةغزوبعد\3.2.ء6عامفىمنغوليا

بلغجيشأوأنمثطْباكملهاضغولياوجدثمالنيمانعلىتغلببعدماجنكيزخان

له.خاصحرسرجلألفمنهموجعلرجلآلافعشرةتعداده

التتارقبائلإلم،ببصرهيتجهبدأ،العسكريةقوتهجنكيزخانأدركأنبعد

تميزتالس4َالقبيلتلكمنغولياشرقىوشمالىمنجورياإقليمفىيسكنونالذين

أزعجتكما.منهاالغربيةالمغوليةالقبائلتهددجعلهامماعاليةقتاليةبروح

المغولضدبههاإستعانواإنهمحتى،المتاعببهموألحقتقبلمنالصينيين

أحيانأ.

بعدائهجنكبتخانجاهروقدجنكيزخانوحدهمأنبعدالمغولقوىولما

منهم.بالثأروطالب،وأجدادناآباعناقتلواإنهمعنهموقالللتتار
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مامرور:!قبأنهإلا.وتفرقوافتشتثواوغلبهمالتتارجنكيزخانحارب

التتار!شاطقفىالمغولمجازرأثناءالتتارصراخإرتفععامأثلاثينمنيقرب

منغوليا.غربالنالْيةالغربقرىفى

جعلالذىالأهـصر،قهرأالمغولجيوشهمفىالتتاربعضألحقفقدذلكوهع

فىعاشواالذ!التتارحاربوقد.أحياناَالمغولعلىالتتارإسميطلقونالبعض

.الحروبفىللقتالالمغولمعوزحفوامنغوليا

ولكنوأنجغضه،كرههالذىالتتارإسمبمنعأمراجنكيزخانأصدروقد

عندبالهمجيةيتصفونالتتاروأصبح،العالممداهوبلغإنتشرقدالإسمهذا

أحيانأ.الآنوحتى،حينذاكالمؤرخينبعض

التىقازانمديذ"فىوسكنواالشماليةالحدودالتتاريةالقبائلبلغ!وقد

عليهموأطلقوالق!رم،إسترخانثمموسكومدينةوشرققزوينبحرشمالتقع

التتارية.لغتهملهمولكنبالتركيةالناطقةالشعوبمنوهمالتتار،إسم

مناطوَفىتشتتو!فقدتركيةأصولذاتسلالةوهمقازانتتارأها

ومنهملدكنوهاالتىالمناطقبأسماءالتتاروعرفقازانإمارةسقوطبعدمتغددة

الفولجا.تتار

***

التتاروالعرب

توفيقمنوزادوالتركي!المسلمينال!لَاريةالقبائلبينطيبةعلاقاتقامت

نهرءوراماموطنهاالتىالعناصروهذه،العربوالرحالةخجارالالعلاقةهذه

عهدفىالأموىالعصرفىالمسلمونفتحهالإقليموهذا(تر!طشان)إقليمجيحون

5-l-
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فتحهوبعد،مسلمبنقتيبةيدوعلىم507-715هـ/86-69الوليدالخليفة

والعربىالتركىالعنصرانوتزوجبهوإستقرتكثيرةعربيةقبائلإليهإ!ه

هذهاسلمونابلغديانما،المنطقةهذهفىالإسلامىالدينلذلكبهالىانتشر

تجارأ.الأفاليم

غريبة،كثرةفىإليهاونزحواالإسلاميةبالدولةالأتراكإتصلوكذلك

بينالئقةوتوطا،تومصروالشامالعراقفىالمختلفةأقطارهافىلىاستقرار

الكثيروندىاتجه،الإسلامفىالدخولعلىالقبائلمنوغيرهمالفولجاوم!ارالعرب

كانحنىالإسلاميةالعقيدةليتعلمواالإسلاميةالبلادإلىالشبابوخاصةمنهم

اللولجاتتارشجعالذىمهـ/01229'عامفىالعباسىالمقتدرالخليفةعهد

بلادهمفىوالمدراسالجوامعوأنشأالإسلامفىالدخولفىإعلانهمعلىوغيرهم

إزدهرتكماالإسلامتنشركبرىمراكزالآفصىالشمالفىصارتحتى

أوربا.شوقمنطقةفىالتجارة

وقدالبولجار،بلادإلىبغدادمنالبعئةالمقتحرالعباسىالخليفةأرسللقد

البولجارتاريخفىقيمةلَسجيلاتالبولجارأرضزاروالذينالعربالرحالةلون

وكانواءواياطبماوالأدباءالعلماهبينهممنكانإنهحتى،وديانتهموحضارتهم

تغيرتالمإسلامفىدخاواولمااليدبخطالمنسوخةالكتبويملكونالكتابةيعرفون

الإسلامىوالفكرالعربىبالأدبإهتمواالبولجارإنثم،العربيةإلىأبجديتها

المناطقأة!صىفىْمسلمةلولتهموأصبحتكئيرةعربيةكتببلادهمإلىفأرسلت

الشمالية.

لشكوكأثارقهالبولجارتتارإليهوصلالذىالحضارىالتقدموهذا

عاتالإعتداصتالبولجارفلقىالبولجارمنوغيرتهموالمسكوفيةالكييفيةالروس

6-1-
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الذىالمغولىالعلوانمئلهجاه،الغربمنجاهالذىالعلرانوهذا،المتكررة

)القبيلةفول41الأعداءأماموهزمواكثيرأيصمدوالمأنهمإلاالتتار،قلومه

أهمصارتحتىقوتهاإستعادةمنالبولجارلولةتمكنتفقدذلكومع(.الذهبية

ذلكوعند،المغ!لىضعفبعدماالشرقيةالأقاليمفىوالتجاريةالئقافيةالمراكز

البولجاريةالدواتوهز!تالبولجاردولةفىأطماعهاإلىالروسيةالولةعادت

بإسمعرفتالتىموسكوشرقفىقازانمدينةإلىالبولجارفتحولالروسأمام

."قازانإمارة"

83امعوفى o/1هـN ITوتشتتةنازانإمارةعلىعوانهمالروسعاودم

التنصير:للىالبولجاربعضوأرغمأسيا،أرضمنمتفرقةأنحاءفىشعبها

قهراَ.

منكثيرأإحتةظوقدالبولجار.معصلةربطتهمقدقازانتتارأنعلى

واليولجارالتة،ربينالنسبشجرةوهىعلاقةوجوديؤ!دبدليلال!تاريةالأسر

بينالربط:شدبوضوحتبدووالبولجارالتتاربينربطتالتىالوراثيةالصلةوهذه

وفنالمبانى:،إنشاوطريقةالملابسأنحتىالتتاروشعبالبولجارحضارة

عندهـستمرةوتبدوالحياةمظاهرمنوهىذلك،وغيروالمصنوعاتالزخرفة

علىالوسطىالعصورفىالقديموالفنقازانتتارفزخرفةالتتارى،الشعب

لغةأنكماالريفرا،المسكنمئلالت!ارعندوالديكورالعمارةوفنالفولجاضفاف

تتاروملامحشكل،أنكما،قازانوإدارةالبولجارللغةإستعرارهىالحاليةالتتار

.الأخرىالمناطقفىالبولجاروملامحشكلهوقازان

التى،كمفاتهملهمالتتارهؤلاءأنالتاريخيةوالدراساتالأبحاثأنكما

صلةعلىالقددمةباْصواهمالتتارأنوذلك،الغازينالمغولصفاتعنتختلف

فىأساسيأعنصرأشكلوالبولجاأنكما،المحليينالفولجةبسكانحقيقية

الحتار.شعبتشكيل
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بجدسورهبعودالتتارإسميحملالذىتتارستانجمهوريةشعبأنعلى

تمكن؟يخدماالميلادى،عشرالثالث/الهجرىالسابعالقرنتتارإلىالقديمة

التتارإسمظلوالقرموإسترخانقازانإمارةعلىسيطرتهمبسطمنالروس

.الجهاتتلكسكانعلىيطلق

لهاالمجاورةوالشعوبالبولجارأراضىفيهاتعرضتالتىالفتراتوفى

الشرقيةأ)ررباإلىوالقوقازإيرانعبرالمغولجيوشزحفتوحينالمغولىللغزو

علىالتغلبمزالبولجاريةالقواتتمكنتالروسيةبالجيوشالهزيمةوألحقت

تكررتولماالمغولوانسحبالالولجا،نهرأواسطفىمVVVrهـ/062عامالمغول

لشدةالمغوليهزمونالبولجاريونكانالبولجارشعبضدالمغولمحاولات

فىلخةالمغ!لىولكن،بلادهمعنالدفاعفىوإستماتتهملاصغولمقاومتهم

"جنكيزخان"أسرةكانتحيثمهـ/6341236عامفىالبولجارعلىهجومهم

القوتين،بينالنسبةتفاوتتحيث،الشجاعةالقلةفغلبتالكئيرةقواتهاحشلتقد

جحافلأمامالمذنتساقطتثمالبولجار،وإنهزمالمرةهذهفىالكثرةوتغلبت

م0124ا+هـ/38عامفىعليهاوإستولواالروسيةالأرضإلىوصلواحتىالمغول

يستقروالمالمغولولكن!للمغولخاضعةوالروسيةالبولجاريةالأراضىوأصبحت

عائدين.ينسحبونكانواماوسرعانالبلادتلكفى

431عاموفى //tea"1n oالروسيةللهجدطتالبولجارأراضىتعرضتام

وأطلق"كلازان"،بإسمعرفتالتىمدينتهمء-بناالبولجاروأعاد،مدينتهموسقطت

مس!مر!طورفىالتتاريةقازانإمارةوظاياالبولجار.علىالتتارإسمالروس

والشرؤا.والجنوبمالالمففىلهاالمإ،ورةالأراضىضممنوتمكنت

وإتفقتلهاا-إهتدااللا-،ريةالحضارةتعدالتىالبولجارحضارةأنعلى
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والتجارةالفلاحةفىالقازانوتتارالبولجارمنكلعندوالحضارةالإقتصاد

أصولهعلىالتتارىالشعبحافظوقدذلك،وغيروالحرفوالفنوقالمدنويناء

اللهجاتكلمثل!البولجارلغةتعرضتفقدذلكومع،الشعبىوتراثهالبولجارية

البغةإثراه!!القليرهذاساعدوقد،العربيةاللغةمنقوىلفليرالتركية

التتاريةاللغةعنتتغيرلمهىكماقازانتتارلغةبقيتوقد،متطورةبصورة

القليل.أقلفىإلا-الحديثة

**"

لإسلامرالتتاروا

ومع،التركيةويالحروفالسَاريةبلغتهمالمؤلفونيكتبالحديثالعصروفى

سكانهمفالتتار،دائمأذلكويؤكدونالبولجارسلالةبأنهمالقوليرددرنذلك

قادهمالذينالمغور.الفزاةغيرفهمغازيا،يكنلممنهموفدوهنالأصليينالبلاد

.جنكيزخانالمغولىالزعيم

هذهسكنتالتىالقبائلتلكسلالةوهموحياقهم،ثقافتهملهمفالت!ار

.يخانجنكبتزعمهمالذينالمغولللغزاةغيرهمشعوبمثلوخضعتالبلاد

وبم-التتارلمسكالأرثوذكسىالمسيحىالدينفىالروسدخلوعندما

الروسبينقويةالعلاقةظلتفقدذلكومعالإسلاميةبديانتهم-تركيةاصولنو

سلمون.5أتراكهمالتتارأنالمؤكدةوالحقيقةالبلاد،تلكفىالمقيمينوالتتار

وأالتركيةالجام!4مظلةتحتتجتمعأنالتتاريةالجماعاتحاولت

واحدةلغةد!االتركيةالعناصر5يثلمثلهاالتتارأنبإصثتبارالإسلاميةالجامعة

لمالروسية4الدولمسيحىأنإلابهم،الخاصةلغتهمللتتارأنولوالتركيةهى
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ستجمعالتىالتركيةالوحدةمظلةتحتوالأتراكالتتارإجتماعفكرةلهمترق

العثمانيةالدولةالوصدةهذهتضمقدكبرىإسلاميةوحدةفىالتركيةالشعوب

إنتشارضحعلىفعملواالروسيةالولةعلىخطورةقامتإذاالقوةهذهوتشكل

الروسيةالدولةفىالتركيةالشعوببينالتركيةأوالإسلاميةالجامعةفكرة

الوحدةتتملاحتىالرقابةخطالأتراكووضعالتتارى،الشعببينوخاصة

الدركية.

شعبعلىالرقامةفىللمساهمةالأرثوذكسىمنالدينرجالنشطوقد

الوحد!يةإتالدعوسببهاالشَاربينالتنصيرحركةصعوبةأنوأعلنواالتتار،

إستبدالالدمارأرادولماوالتتار،الروسبينإشتعالاَالموقفيزيدراحتىبينهم

هذاعلىالمسيحيينمنرجالهاج!الشَار"عليهالمتفقبإسمهم""المسلمونإسم

الديانةإضصهافإلىيؤدىسوفذلكبأنالروسالمسؤلينوحرضواالإتجاه

"التتار"إسملىابقاءالتتارعلى""المسلمونإسمإطلاقفكرةورفضوا،الروسية

تبديل.بغيرهوكما

لمالروسيةزالدوUرجالمنالتتارىبالنشاطإهتموامنبعضأنعلى

لاوكانواش!طرأىتحتالتركيةالشعوبتجمعمنخطورةأىيرونيكونوا

الروسية.للدولةلىاخلاصهموطنيتهمفىيشكون

نسمةمليونثلاثمائهالروسيةالدولةفىالدَركيةالشعوبعددبلغلقد

،الإسلامهىوأحدةدينيةعقيدةولهمبالتركيةوينطقونعربيةبحروفيكتبوق

اللغوىلإنتمانهمأتراكوهممحمديون،مسلمونفهم،الدينىاذتما!ملهمفالتتار

التركى.

بعيدشعبالتتارأنمعوالمغولالتتاربينيخلطونكثيرينأنالأمروواقع
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منالأولالربعفىروسياهاجمواالذينألمغولولأنالمغولىالشعبعنحقأ

تغلبواأنبعدخان""جنكيزبقيادةالميلادىعشرالثالث/الهجرىالسابعالقرن

حرويهمفىومشاركتهمجيوشهمإلىالإنضمامعلىتعضهمأرغمواالتتارعلى

بينفربطواكثيرينعلىالأمرإختلطفقدفلذلك،الأخرىالشعوبضدقسرأ

لاقلةهمالمغولهعالتتارمنشاركواالذينأنحيثخطأوهووالمغولالنتار

عنيتخلواولمالمغولمقاومةعنتتخللمالتىالتتاريةالشعوببجانببهايعتد

جيوشحقيصيأضدنصرألهمالمجاورةالشعوبمعحققواإنهمبل،أبدأهوايتهم

لقىوقدالميلادى،عشرالئالث/الهجرىالسابعالقرنمنالأولالربعفىالمغول

المغولية.الهجماتتلكالمغولإعتداعاتمنغيرهملقيهماالتتار

علىقاصرأيكنلموالمغولالتتاربينالخلطفىالتاريخىالخطأأنعلى

تاريخفىألغواممنوالأخريينالمستشرقينالمؤرخينأنبلالروسيةالمنطقة

جيوشمنةالغزاالمغولعلىالقتارإسمإطلاققىالخطاهذاوقوعالمغول

"جنكيزخان"ا

شعوبهاعلىالتركإسمإطلاقإلىالتتارشعوبمنكثيرلجأفقدولذك

مسلمكلمةفإنكذلك،وغيرهموالأزريينالأوزبكمموتواجدهمأماكنأضافواثم

مدىيدركونكانوافإنهموغيرهمالفولجاتتارمثلالشعوبتلكعلىأطلقتحين

.الإسلامإلىالإنتمماءبهذاإعنزازهم

الجيشصفوففىفيهاالمسلمونشاركالأولىالعالميةالحربكانتولما

المسلمين،والباشثيرالتتارمنالإسلاميةوالفيالقالفرقفكانتالروسىالأحمر

باماليمولَو*ابعها"الإسلاميةاللجنةؤ"الإشتراكيةالإسلامية"اللجنةتكوشهوكذلك

للشنونالإشتراكيةالحكومةموْسساتمنبإعتبارهاوسيبيرياوأورالالفولجا
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ألثانىألفصل

أوردالشرقألتتاردةألهجرات

وآلتوقازآسياووسطأورلاثرقفىثروسىالتومعحء

ألتتارسةالتركيةألقيائلتس!كنلا

الروسيةألتتاروالكنيسة*
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الثانىألفصل

أولىيالشرقألتتارلةألهجرأت

الإتراكتضمالتىالتركيةالشعوفيإلىالتتارشعبأصولترجع

وتتارالقرمولهلَاروالنوغاىوالقراتشاىوالبلكاروالتركمانو،لقرغيزرألأذربيجان

وقلالجهاتمنكئيرفىفنتشرونوالتتار)البؤلجار(،الفولجانهروتتاربولندا

وقدقازأنإمارة(؟ؤسقوطجنكيزخان)مغولالذهبيةالقبيلةهجومبعدذلكحدث

مثلحوسكوشرمىفىالتىالمنطقةسكانوهمالتتارإسمهؤلاءإكتسب

أيضاًويعرفوق"البولجار"التتارومنلإيغورواوالقرغيزوالكازاخالأذربيجان

الهجرى/الأولالقرنفىإستطاعواالذينهمالتتاروهولاء)البلغار(بإسم

وحوضالأسودِالبحرشواطئضمتالتىبلغاريادولةتكولنالميلادىالسابع

وقدالأناضيهجزيرةوشبة،الشماليةالقوقاز!منا!أونفوبحيرةالد!وننهر

حوضإلىالبلفارمنكثيرفتوجهوضعفتالخزارقبائلأمامالد!ولةهذههزمت

إسموظلالسلافيةالشعوبصهرتهمثم،الشعوببينهناكوعاشواالدانوب

هناكويعرفونالقوقازجبالإلىمنهمآخرونوتوجهذلك،بعدعليهميطلقالبلغار

أصولها.وحدةتؤكدلغةلهمجميعاً!دموالتتارالقراتشاى،بإسم

والباشكير)البولجار(والتتاروالقراتشاىالبلكارمثلالشعوبوهذه

سلالةفهم"،ال!ركباللغاتمجموعةإلىينتمونولتوانيارومانياوتتاروالكازاخ

منطقةششغلكانتالتىالكبرىالقبليةالوليةالتجمعاتأوالد!وليةالإتحادات

وأسيا.أورباقارتافيهاتجتمع

والقبجاقوالبل!،ركالهونالمخدلمفة،الأسماءعليهاأط!هفقد

وأخر.آنبينالتاريخمسرحعلىيظ!وياكانوافهؤلاء)البولوفتسى(
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المجرية،الأراضىفىوإستقرارهاالمجرإلىالشعوبتلكهجرةأنعلى

القبيلةضعففترةفىالدانوبنهرإقليمإلىللبلفارالجماعيةالهجرةتلكوتكرار

لغةأنين!كروهما(اليوم)تتارالبلفارض!دالروسحملاتكثرتالذهبية

لغةمنللغايةقريبةالتتارولغة)البولجار(التتارعندبسهولةمفهومةالباشكير

المجرإلىالبلغاريةالأسرمنمجصوعةهاجرتوقدوغيرها،والبلكارالقراتشاى

المجرية.السهوبفىوإستقرت

أطلقواالروسوكذلكبإسمهمالتتارظهورفىلوروأورباللصينأنعلى

حركةفرضارالواعندماالروسالشعوبتلكقاومتوقدالتتار،إسمعليهم

شرقإلىاله!هـةفكانتالإختياريةالتنصيرحركةالجميعورفضعليهمالتنصير

البيزنطية،بةالإمبراطوبىأراضىضدالبلغارشنهاالتىالهجماتوكانتأوربا

فىالبلفارىالتوسعإيقاففىونجحواالبلغارهجماتالبيزنطيونقاوموقد

الإمبوا!رعهففىالميلادى،الثامن/الهجرىالثانىالقرنمنالأولالنصف

سيموقالملكحكمإبانذروتهالبلغارىالضغطبلغوقد،الخامسقسطنطين

مواجهةالبيزنرليينمواجهةفىالبلغارىالملكلرغية028-503/398-971

تنفيذفىللبلناروأذعشهالبيزنطيةالإمبراطوريةعلىالبلغارلخهوقدللندالند

عليه،والقضاءالبلغارىالتهديدمقاومةمنوتمكنتبيرنطيةعادتثم،مطالبهم

نأإستطاعالذىَالثانىبازيلالبيزنطىالإمبراطورعهدفىالموقفتحولثم

للإمبراطورية.ولايةوجعلهابيزنطةإلىبلغارياوضمالبلفارمملكةيغزو

وأخذت.نفرسهاروسياداخلإلىوصلحتىشرقاًبيزنطةنفوذإصَدخ!

وبدأالبيزنطيةالمقدونيةالأسرةعهدرفى،روسياإلىتتسللالبيزنطيةالمؤثرات

منالمنطقةتاكتكتسحكاشآالتىالرحلالآسيويةالقبائلبمختلفبيزنطةإهتمام

لآخر.آن
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الموقفتغيرثمالقسطنطينيةمدينةالروسهاجمم086هـ/246عاموفى

دخولبعدوهكذا.م889هـ/937عامفىالمسيحيةإلىالروستحولبعد

المسيحية،أعداهبأعتبارهممسلمونوهمالتتارإلىنظرواالمسيحيةفىروسيا

أطلقهناومن،متخلفونكفرةالمسيحيينغيريعرونالمسيحيونالكنيسةفرجال

علىهوهنكلعلىتتارقيالروسيةالكنيسةوأنصارالروسىالقيصررجال

الكنيسةجانجاهنالتتاريونأضطهدفقدلذلكوتبعأتتارىْالمسيحيةالملةغير

والقيصر.

فيالاسودالبحرشاطىعلينفوذهالبسطروسياحروبكانتفقدولذله

التالية.العهود

نأرِوسياواستطاعتالعثمانيينومعالقرمإمارةمعحروبهاذلكوتلي

التتاريهَ.الشعوبمنوتعتبرهاالتركيةطكلمشعوبفيهأتعيشمناطقتحتل

التيالاراضيفيوالشرقالجنوبمناطقال!الروسيالنفوذامتدثم

التتار"اليفادخلالروسيالقيصرسلطانواتسع.تتاريةشعوبيسكنها

الجنوبية.روسياسهوبسكانوهمالبولوفتسي"

التتار-المغولبالغزاةدراساتهمفيالتاريخدارسيمنالبعضربطولقد

القونمنالثانيالنصفبدايةفيقازانمدينةسقوطثمالتتاريةوالامارات

ضدها.الرو!سيةللحملاتنتيجةالميلاديعشرالسادس/الهجريالعاشر

كانواالمغولولكن.الروسيةالاراضيضدالتتاريالمغوليالغونانباعتبار

اجمعالعالمشعوبضدحروبهمفيالمشاركةعليالمهزومهالشعوبيرغمون

لمنذنجهولاقهراال!يكنلمالمغوليةالجيوشفيالتتاريينبعضفمشاركة!اذن

أنفدمهم.المغولحكامعلياللومانما.عليهملومولافيهالتتارمنشارك
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يالديهمليسالروسيهالدولفييعيشونالذينالتتارهؤلاءفانوهكذا

بهذامؤكدينبولجاراننفسهميسمونالتتاروان،بالغزاةالمغولتربطهمصلة

دولةتاريخنفسههوتاريخهايعدفازانفافارةولذلكبالبولجارالمباشرةصلتهم

ليسوا.فالتتارالتاريخمعروفقيحضارةبنواالذينالفولجا()بلغارالبولجاروهم

قازانوبولجارالروسبينالعلاقاتكاسةولقدالآخرونيصفهمكماهمجيين

بعضحدوثاستبعدتذا01القدممنذوالتعاونالصداقةطريقعليتسير

بينالوديةالعلاقاتالروسيهالمخطوطاتمالونتوكثيراوالخلافاتالمناوشات

الخبزتحملالتيالسفنعشراتتقديماليالبولجارأقدمماوكثيرا،الشعبين

تجاريةعادقاتالشعبينبينوكانتالمجاعاتظروففيالروسيالشعبالي

الشرقمنطقةقبانلتعاونتماوكئيراالمهاجممينالغزاهضدوتعاونوئقافية

روسياسهوبفيعاشتالتيالتركيةتتكلمالتيالقبائلوبج!خمهاواتحاداتها

.القرمجزيرةوشبهالقوقازجبالوشمالالفولجانهروحوضالجنوبية

الروسيهوالدولةبالتركيةالناطقةالشعوببينالامرواقعانيتضحوه!ا

.الإسلامإلايكنلم

آسياووسطأو!داشرقفىالروسىألتوسح

ألتتارلة.ألترءليةألقبائلوالقوقازوتس!كنها

اليحرشواطنعلىالسيطرةإلىالتاليةالعهودفىروسياعمدتوقد

القرمبضمإنلَهرتالتىالعثمانيةوالولةالقرمإمارةمعحروبهـاوصارتالأسود

بالتركية،الناحلقةالشعوبتسكنهاالتىالمناطقضموأيضأالروسيةالدولةإلى
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أردهانوأخذجميعهاالقوقازإخضاعبعدأسيافىالروسىالنفوذإمتدوقد

العثمانية.لأرمينيامتاخمةالروسياحدودوأصبحتدياطوم،هـ!تى

العالى،البابعلىإستلانوسانهعاهدةفرضهنالروستمكنوحين

وضمت،الدانوبدلتامنجزطوأخذتالعثمانيةالدرلةعننهائيأرومانياإمملكلت

الأسودالجبلوضمتبلغاريا،إلىالدبرجةإقليمضمكمابسارابيا،الروسيا

تبعيةمعفطيأمستقلةكبيرةولايةبلغارياوأصبحت،الهرسكمنأجزاءبعض

منظم،جيشتكوينمنالبلغاريونتمكنحتىررسياوإحتلتها،للسلطانأسمية

هـ/5912عامبرلينمعاهدةفىالحديثةبلغارياتكونتوقدإلاكثيرأيمضلم

1 AVAالتىبسارابيامنتزعاًالرومانيةالدولةبإستقلالالأوربيةالدرلوإعترفتم

روسيا.إلىضعت

إلا،العثمانيةالدولةمعالحرببعدمنهزمةالصربخروجهنالوغموعلى

بعضإليهاضمتوكذلكالعثمانيةالدولةعنإستقلالهاعلىحصلتأنها

يوغوسلافيادولةلقيامالأوربيةالطولةمهدتذلكوبعد،العثمانيةالأراضى

وضع!قوتهالتدهورالعثمانيةطل!ولةإهتمامأتقدملاالصرببدأتثم،الحديثة

تلك،برلينمعاهدةبموجبوالهرسباالبوسنةالنمسالىاحتلتتدريجياً،نفوذها

وا!كدتالبلقانجزيرةلشبةالسياسىللنظامالأسسوضعتالتىالمعاهدة

منالقيصريةروسياتمكنتوقدالأسود،والجبلوالصربرومانياإستقلال

كانم1846هـ/1281عامفمندالقوقاز،ومعظمالوسطىأسيامعظمإبتلاع

أيدىفىوسمرقندطشقندفسقطتتركستانفىمستمراًالروسىالتوسع

اَسيافىالروستقدموأثار4لبطرسبرجتابعةإمارةبخارىوصارتالروس

إمكانرأتالتىوإنجلتراروسيابينالعلاقاتوساتأوربامخاوفالوسطى

.وإيرانأفغانستانإلىالروسىالنفوذإمتداد
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البحرشواطنعلىالسيطرةأجلمنالقيصريةروسياحروبأنعلى

مناطقبضمإنتهتالتىالعئمانيةوا!ولةالقرمإمارةمعْحروبهاثمالأسود

التتارإسمجعلتقدالقيصريةروسياإلىبالتركيةالناطقةالشعوبتسكنها

الروسىالنفوذإمتدادفإنذلكإلىوبالإضافة،التركيةالشعوبتلكعلىيطلق

منكثيرشملحتىيتسعالتتارإسمإنتشارجعلوالشرقالجنوبمناطقإلى

الوسطى.وأسياوسيبيرياالقوقازشعوب

وقد)أذربيجان(،والخازارالجبلىميديامنهامتعددةجهاتفىالتتارعاش

بنالضحاكوليهاولماالأموى،الد!دأوائلفىشعبةابنالمغيرةالبلادهذهفتح

جميعبينبالمساواةينالونالخوارجوكان،الضحاكإلىالخوارجإنحازقيس

منالكليرينالشعاربهذاإليهاالخوارججذبتفقد،تفرقةغيرومنالمسلهين

.الإسلامبلاورمنكثيرةأنحاءفىحدثكماالإسلامفىودخلواالبلادهذهتتار

علىالباهلىمسلمينقتيبةالكبيوالعربىالقائدالحجاجولىوحين

07عامفىخراسان 5 / . AXأخذتالملكعبدبنالوليدخلافةأولفىم

أخاهضتيبةكلفحيثالجدىمظهرهاالنهروراءمالبلادالعربفتوحا!

فرغانةمدينة-وخشكتوأورشتكاسانوإفتتحفرغانةبلادفغزاصالحأ

07عاموفى-القديمة 5 / e 8Vإلىبخارىمدنأدنىبيكند،قتيبةغزام

غزام88607!/عاموفى،قيادتهمقرمروإلىعادثمعنوةوإف!تحهاالنهر

فإنتصرفرغانةوأهلالصغدومعهمالتركوحاربهمثنه،ورانومشكتقلَ!لِجة

بخارىقةصيبهَصام707هـ/8Aعاموفى،الصعفبةبالغعنهفقمَالبعدعليهم

عليهادياستولىالنصرتحقيقةحافنجحالكرةعاودولكنهعليهاالتغلبرتعذر

إتاوةدفعوقبواالصغدشعبعيونفىفكلبرالناربيتوهدمجامعأبهاوأسس

امسمين.لا
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خلالهالهوسَ!التاليةالأعوامفىالصغدبلادإلىغزواتهيوجهقتيبةوظل

فرغانةوغزام711هـ/39عامسمرقندوأفتتح،المدنبعضعلىالإستيلاء

وخجندهفرغانةمدينةكاشانوفتحم713هـ/59عامفى)طشقند(والمشاس

هذهسكانمنوكئيروخوارزمالفرسانمنجماعةالمسلمينصفوففىوشارك

وغيرها4تركستانمنالشمالبأهلإستنجدالذىالتتارىالشعبمنالبلاد

عليها.إستولواقدكانواوالمسلمينالعربولكن

التركأرضفىالمجالالإسلاميةالعربيةالإن!صاراتهذهفتحتلقد

المسلمينجهادأنفيهشكلاومما،الإسلامىالدينالتتارمنالكثيرلإعتناق

نشرسبيلفىجهادتبعهقدالفتوحاتفىالباهلىمسلمبنقتيبةوخاصة

إلىوإمتداداآسياوسطفىالإسلاميةالمراكزأعظمفقامت،الإسلاميةالدعوة

عامهبصفةوالتركوال!تارالعرببينالعلاقاتتوطدتحيثوغربأشرقأشمالها

ويقيتعقيدتهموتأكدتحقأمسلمينوصاروابينهمالمحمديةالعقيدة!ىانتشرت

الله.شاءماإلىوستبقىالجبالرسوخنفوسهمفىراسخة

وقدبالتركيةالناطقةالشعوببينالكتبطباعةإستخدممنأولوالتتار

لوروكانت.التتاريةالكتبونشرطبعفىخاصةمكانةالكريمالقرآنإحتل

ولعبوأخرين،والكندىالغزالىمثلالشرقءعلمامؤلفاتبإصدارتقومالنشر

مثلالإسلامإلىبالتركيةالناطقةالشعوببعضتقريبفىهامأدوراًالتتار

والقرغيز.والكازاخلباشكيرا

***
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ألروسالتتاروالمسيحيين

علىمهارة-،التتارتجارعليهكانماالروسيةالكنيسةرجالأدركلما

الشرقيةلأسصواوIَفىالأخرينالتجارمعمتكافئةففهمتكنلمإنهممنالرغم

وذلكوالرضارىالإقتصادىالتقدمأجلمنوكفاحهمبأصولهمالقوىووعيهم

كلفىوالكتبةالمدرسةإقامةمنونشاطهم،قريةكلفىوالمدرسةالمكتبةبتوفير

الشرقلفعوبمعالثقافيةصلاتهممياستمرارقوميةصحافةإقامةثم.مسجد

عليهما!كنيس!رجالذلككلأثار،القوميةلأصولهمالعميقوإدراكهم،الإسلامى

مَلوبفىالثةمكبنوروزرعواوكراهيتهمحقدهمعنفكشفوا،المبشرينوكذا

التتارمنالكنيدطةرجالوطالب.المسلمينمنالرعاياهؤلاءضدالحكومةرجال

أدىوقدية،الإختيااالتنصيرسياسةرفضواولكنهمتطوعأالمسيحيةفىالدخول

أشاعواإنهمحتىالإضطهاديةوالحملاتالإقتصاديةالضغوطمنموجةإلىذلك

الأراضىغروراالذينالغزاةالمغولسلالةمنالحقيقةفىهمالتتارهؤلاءأن

فى!ساهمتهمإليهمنسبواكماالزمانمنقرنينمنيقربماوإحتلوهاالروسية

دونبهمبالعظإنزالأنحتى،الإسلاميةوالجامعة(التركية)الجامعةحركة

الإعلاخ!وأ.!زةالصحافةفىقدموهملأنهم،الروسىالشعبأفرادمنمعرضة

الروسى.الشعبعلىخطراًيمطكونأنهمعلىالأخرى

دولتهمبناءالفولراتتارومعاودةالمغوليةالذهبيةالإمبراطوريةتف!فعقب

ولكن!سلموقوهمبالمغوليشبهونهمالمسيحيينالكنيسةرجالبدأ)بولجار(

للمسيحيين.أعداءإذنفهممسلمونلأنهم

تأثيرتحتالتتارعندالظهورفىوالقوميةالإجتماعيةالنهضةأخذتولما

التتارللصسلمينالمناهضةالحركةإشتدتالحريةأجلمنالروسىالشعبنضال

البلاد.فىالثوريةالحركةوعرقلةالشعوببينالعداءلإثارة
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كانالقيصريةالدولةفىالأحوالأنإذ4ذلكبعدتغيرقدالأمرأنعلى

السياسيةالمسانلفىالتدخلعلىتعملىماكثيرأفكانتقويأالكنيسةنفوذ

والدنيولة،الدينيةالسلطةإليهالتجمعوالحكومةالقيصرطريقعنإرادتهافتملى

وإعطاءالسلطتينفصلإلىترمىالجديدةالسياسةكانتالبلشفيةجا!فلما

التدمجيلكبتمنالشيوعيونالساسةتمكنثمومنلقيصرلقيصروماللهمالله

فادعىالإحتكاكنشاهناومنالدينورجالالكفةوضغطاكنيسةبإسم

وذهب..والديناللهعلىخارجينملحدينكفرةأنهموبهتانأزوراَالرهبان

للآخر.الرضإخفريقكلوأبى..والنضالفالجدلفالنقاشالكلامإلىالإدعاء

الحزبجماعةولاالسياسيةحقوقهاعنتتنازلأنقبلتالكنيسةفلا

الحكمدغ!توجيهأوالحكمفىمعهمالقساوسةيشركواأنرضواالشيوعى

،الحرمانقانونضدهمالكنيسةوأعلنت.والقتالالصراعواشتد..السياسى

والعنفالقوةإستعمالإلىالمبارزةوخرجتبالتحدىهالإتهامالشيوعيونوقابل

فزجتالدينينوالزعماءالكهنةعلىمخالبهافاْلقتالشدةإلىالشيوعيةوعمدت

الروسيةافولةفىالدينوأصبح،الإعداممقاصلإلىودفعتهمالسجونفىبهم

للاديانالحريةفصارتجديدشكلفىالقيصريةوسقوطالثورةبعدماعهدفى

الل!اروالمسلمونبإيذاء،أحدلهيتعرضأندرنالإعتقادحريةلهإنسانفكل

وهناكالدولةفىالرسمىمقامهمولهمكرامتهملهممهابوق،محترمونهناك

وظانففىولهموقواعدهالدينأصولالتتارمنالمسلمونفيهايتعلمجامعات

هكانتهم.الولة
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الثانىالباب

المغول
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الأولألفصل

ألصينإلىالمغولهجرأت

ألشرقيةأورلاوالى

وليزنطةاليلغاروألتركبينألصراع"

ألبوجوميلية*

ألبجناكية+
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-/!//ا!!وللائم

واسعةأراضىوهىجوبىصحراًشمالىمنغولياهضبةفىالمغولنشأح!

الحارةالر!ينيةالأفاليمبينمنيعأحاجزأوتكونجهاتهابعضفىالمياهتتقدم

الأقليم.هذا!قالجغرافيةالظروفجعلتوقدسيبيريافىالباردةالأراضىوبين

وفى.بهالمرلجطةالجبالبفعلالإقليمهذاعنالدافئةالرياحتمتنعحيثجدبأ

تلكغالبيةفي!الزراعةندرةذلكعنفنتجالبرودةشديدالمناخيصيرالشتاء

وصارتارزقاءوراوالجرىالرعويةالحياةإلىالسكاندفعماوهذا،الأراضى

فحياتهمواذلكالؤراعة،عننفوسهموعفتالإستقرار،وعدمالتنقلحياةحياتهم

اتج!الهـجرراالعشبإنعدمفإذا،العشبفيهاوجدطالماالجبالفىالمفضلة

علىوالمشاحنةالتنافسإلىلثواهاوكثيراَالحضارةمعنىيألفوالمولكنهم

العشبية.الأرض

حياةعاشتالتراالمغولقبائلومنها،بنفسهاقبيلةكلالقبائلتكاتفتوقد

يدفىماتلىللحصولطموحهاغلبهاذطدفقدوبم،!العنفبالخشونةتميزت

.الجنوبفىلهمالمجاورينالصينيين

غاراتلوقفالعظيمالسوربناءإلىالصينيوقإتجهالظروفتلكوإزاء

المغول.

ثشرقيةأرولاوالىالصينبرالمغولهجرات

العظيمالصينسورأقليمتسينأسرةعهدفى.مقعشرالثالثالقرنوفى

هاجرتكما.الصينجيوشفصدتهمالهونالمفولهجماتضدمنيعأسداًليكون

الهامةامواملامنوكانتالأوربيةالقارةإلىمتدفقة)ال!ن(مغوليةكثيرةقبانل

تمثلكانتالريخهسةالآسيولةفالقبائلالرومانيةالأمبراطوريةأركانقوضتاللَى
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الثالثالفرننِمنذوالبلقمانوالقوقازالصغرىأسيالشعوبالدائمةالجيرْة

مسهتمرة.بصفةالمناطقهذهفىتتزايدأعدادهموكانت،الميلاديينوالرابع

خرازمنهاالشرقبةأوربافىالمغولالتركيةالقبائلمنظهرذططوبعد

منالهونسكذهاالتىالمناظقوهىالقوقازوشمالالفولجانهرتسكنوكانت

إتجهثمال!نجرىالبلغارمملكةظهرتالميلادىالسادسالقرننهايةوفىقبل.

الطرهـيئ.هذاالهونأقرانهملهممهدوقدالدانوبسهوبإلىمنهمجزء

نطةالبلغار!بشبينالمراع

أصبحهـجيثهامةمكانةوبيزنطةوالأتراكالبلغاربينالصراعيحتل

فىمنهأكبرالميلادىالعاشرالهجرى/الرابعالقرنبدايةعندالبلغارىالخطر

لَحدىمنمكنت!اقوةمقد!ولتهمإليهوصلتماأثرعلىوذلكمشمىوقتأى

فالبرغم؟لكنعاصمتهاوتهديدنفسها(البيزنطية)الولةالرومإمبراطورسلطة

منقرنمنأكثرإمتدتطويلةحروببعدالمضونيونالأباطرةإستطاعذلكمن

التابعةال!لاياتمنولايةإلىويحولوهابأكملهاالبلغارلولةيخضعواأن،الزمان

لحكمهم.

برعياهملَا!واسابقةفترةفىالدانوبأرضف!البلغارإستقرأنوبعد

بلغاريةهطكةأولكوبراتءأبناأسسوقد.الصقلليةاللغة!اقتبسواالصقالبة

غير.لهم3!صةعاأبوباوإتخذواالميلادى،السابع/الهجرىالأولالقرنخلالفى

أخرىمرةبلغارياحدودتتمددولمل!ولتيمتفتتإلىأدتالداخليةالإزءشاماتأن

الكبيرالقائدعيمدفىالميلادىالتاسع/الهجرىالثاكالقرنأوائلمنذإلا

.كرومالخان

http://www.al-maktabeh.com



-AAA;238-275/اَبوريسالخانعهدفىالمسيحيةالبلغارإعتن! Ao،م

طقوبرفىالبلغاثةاللغةإسنخدمتذانىإستقلالذاتبلغاريةكنيسةوقيام

الرابطةتلكوكانت.القسطنطينيةلكنيسهَبتبعيتهاإعترفتكماالمملوات.

إلىالبلغار5،إهتماتوجيهإلىأدتالتىالداخليةالعواملأهممنالروحية

وإنشادالصرقالبةالصرببإخضاعالإهتماممنفبدلاالبيزنطيةالإمبراطورية

حسابعلىالتوسهفىالبلغارسياسيةوتركزتعظيمةصقلبيةإمبراطورية

أصبحتإذاالبلغامملكةقوةإزدادتولقدعليهاوالإستيلاءالبيزنطيةالإمبراطور

كماالبلقانجزيرةشبهإلىالدانوبشمالمنالممتدةالأقاليمتشملفسيحةلولة

بتروسه.جبالقممإلىغربأمساحتهاإمتديت

العناصربينالمزجتمليةتمتأنبعدبلغارياأصبحتالمعنويةالناحيةومن

الديانة!!دتهاوتدعمقوىملكىنظامذاتمتجانسةدولةوالصقلبيةاليلغارية

لإتصالهانتإجةالتحضرمنعالمستوىإلىالدولةهذهوصلتكما.المسيحية

تنازعإلىالبلفإرويدفع!!مالملوكذلككليغرىالطبيعىمنوكان.ببيزنطة

نأيكفىكانالأحلامهذهوللَحقيق.البيزنطيينالأباطرةمعالبلقانعلىالنميادة

س!ن،البلغارظالقيصروكانالسياسىالميدانفىطموحرجليظهر

نطةبيزفىتعليمهتلقىوكان،الرجلذلكهوم279-/315هـ-028

عليهأطلقولتد،البيزنطيينوحضارةبعظمةمولعأكانكماكرهينه،عاشحيث

وقدهذاالقسطنطينيةفىعلممنعليهحصلمابفضلالجديدبطليموسقي

بلغاريا.شارفىانلقبإكسبتههامةفنيةفكريةحركةحكمةأثناءسيميونشجع

عوأملعدة،توافرتوهكذاقديراًمحارباًسيميونكانذلكعنوفضلا

رأسه.علىقسطنطيراخلفاءتاجووضعالقسطنطينيةعلىالإستيلاءيحلمجعلته
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البيزنطىالبلغاتىالصراعبدايةإلىأدتالتىالمباشرةالأسبابوكانت

البلغار.التجارإحتكارعلىوافقتالأمبراطوريةوتلكطبيعتهافىإقتصادية

منبرطاهعهممخازنابنقلالسادسليوالأمبراطورأمروقدهذا

ليوأدركوقدالمحربسيميونأعلنذلكوعلىسالونيكإلىالقسطنطي!نية

فىالبيزنطيةالقواتلإنشغالالبلغارىالغزومقاومةإستطاعتهعدمالسادس

ووافبئبربرة،المتالمجريةالعناصرمنالمساعدةطلبولذلكالعربمعحروبه

إهتماملدحويللبغارياالشماليةالحدودعلىمفاجىبهجومالقيامعلىالأخيرون

بيزنطة.حدودعنالبلغار

القرننهايةفعندالأوربىالتاريخفىالأهميةبالغةالخطةهذهكانت

الأوربيةالصليةال!سياسةفىجديدعنصرإشتركالتار-فى-مرةولأولالتاسع

علىالمجروتغلبتالآفار،بإسموعرفواآسياوسطمنأتراكوهمالمجروهى

إلىالبلغارعما،نمللوقتكسبابيزنطةمعالتفاوضإلىالبلغارفلتالبلغار

إلىإعادتها)المجرقهرعلىالتغلبفىلمعاونتهالبجاناكيةالأتراكإستمالة

.الدانوبوادىبوسطمواقعها

أسوارإلىالوصوا،منوتمكنبيزنطةضدالحربإلىثانيةوعاد

سيميونفيهتعهدصلحعقدإلىوإنتهتالطرفينبينالتفاوضوتمالقسطنطينية

سنوية.جزيةدفعمعبببزنطةضدعدائىعملبأىالقيامبعدم

سيميونلمع5ولمابيزنطةضدنشاطهإستأنفماسرعانسيميونأنإلا

غيرهاأراضىالسادسليولهقدمم409هـ/292إليهسالونيكمدينةضمفى

شبهفىالصاظبيةالقبالًلتوحيدعلىسيميونعملثم،سالونيكعنت!تليهمقابل
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الوفاقوبقىالبلقاز.فىالبلغاريةالقوميةأظهرمماسيطرتهختالبلقانجزيرة

الحالة!ععفمعولكن،السادسليوعهدفىمستمراوبلغاريابيزنطةبين

البيزنطية.للامبراطوريةالداخلية

وتمكنبيزنطةلمهاجمةالعودةإلىسيميونإتجه،السادسليوموتوعقب

البلغاريةاتإالإنتصالهذهونتيجة،البيزنطيةعلىإنتصاراتعدةتحقيقمنفعلأ

بطريركيةوأ!ام،الرومانوإمبراطورالبلغارقيصرنفسهسيميونأعلنفقد

وتمكنالبلغارممتلكاترقعةلىاتسعتالبلغارعاصمةبرسلاففىمستقلة

سنومأ.تدفعبيزنطةعلىجزيةفرضهنالبلغار

منالأدنىالجزءمنسيميونعهدفىالبلغاريةالأراضىإمتدتلقد

لفرضتر!يدأهذاكانوقدسالونيكحسَومقدونياترقياأواسطإلىالدانوب

ءا5عامسيميو،وفاةولكنالبلقان-شيرةشبهعلىعلىالصقالبةسلطان

ذلك.ددنحالت279

1558بطرسإبنهالبلغارىالعرشعلىوخلفهسيميونتوفى rء-

ضعيفةشرتصيةكانيىانما،وشجاعتهأبيهقوةفىالإبنيكنولمم279-986

عملأولن،لذلك،الشهواتفىالإنغماسءوراوالجرىالعابثاللعبإلىيميل

بطرستزوجكمابيزنطةمعصلحعقدهوبلغارياعرشإعتلىعندماعليهأقدم

وعاشتالأمبرادلور.حفيدةوهىليسكابينامارياإسمهابيزنطةمنأميرة

.وسلامإإستقراعهدسنةأربعييننحوالبلغارملكبطرسعهدطيلةالدولتان

قدالبلغاريةالبلادأنحاءفىوإنتشارهاالبوجوميليةالهرطقةعيدأنإلا

الوطنىمورالشصإنحلالإلىأدىكمابهاالدينيةالوحدةتصدعإلىأدى

.البلغارى
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***

ألبوجوميلية

وإنوالشر،الخيرقوتىلسيطرةيخضعالعالمبأنتقولمثنويةعقيدةهى

علىالعقيدةهذهأصحابثاروقدالبشر.مصيريحددالذىهوبينهماالصراع

فىوجدواالفقراءأنويبدموبلغاريافىوالكنيسةالدولةمنأضعفمماالمسيحية

مناهضةكدعوةالسلبيةإلىفإتجهواالأغنياءمنللإنتقامفرصتهمالعقيدةهذه

منوزادالحياةهامشعلىوصارواغنياءالاًمنهاأخرجهمالتىالحياةلحركة

وهدلواادبلغاروهدلراالأفوياءبمظهروالبجناكيةالمجرظهورالبلغارضعف

رومانوسالإمبراطورفعقد،القسطنطينيةإلىووصلواتراقياغزواحتىبيزنطة

معهم.صلحام639-959الثانى

بيزنطةرمضتفضم969-639فوكاسنقفورالأمبراطورعهدفىأما

الروس؟دخلبلغاريا،لمهاجمةالروسمساعدةنقفوروطلبللبغارالجزيةدفع

مغادرتها.روفضوابها!إستقروابلفاريما

اسفياتوسلافعبرم769-969بيزنطةعرشتزيمكسيوحناإعتلىففما

معالبيزنطيونوإشتبكالبلاد،فىالذعرونشرالبلقانالروسى/كييفحاكم

الدانوبنهرالبيزنطر،ا!لأسطولعبرئمبوليسيوسأركادعندمعركةفىالروس

علىوأرغمهسفياتوسلافوحاصربرسلاف،علىلىأس!ولىالبلغانتزيمكسوعبر

عهدوفىالمسأقلةالبلغاريةالبطريركيةعلىوقضىبلغاريا،هاجمثمالإنسحاب

تمكنواقدالبلفاركان5201.-164/769-366الثانىبأزيلالأمبراطور

إعادةءلمىالعملمنوإخوتهصموللالقيصرلىابنهشيشمانالكونتفيعامة

!دونياولخوناالدانوبعلىالسَبلغاريالأرانحمىتحريرحركةاتوقامبلغاريا
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البليبونيز.جزيرةشبهحتىرتساليا

تغلبم1801هـ/904عاموفىالبلغار،ضدجهادهمالبيزنطيونعاودثم

تمماوسرعانالأدرياشحتىالدانوبمنالمناطقفىالبلغارعلىالبيزنطيون

البلغاريةاللولةعلىنهائيأالقضاءثمم1801عامنفسوفىالبلادكلإخضاع

لهموتركجديدمنبلغاريابناءإعادةذلكبعدالثانىبازيلإتخذوقدالأولى

علىيعترضولمصفهإلىالأغنياءكسبعلىوعمل،حكومتهموطرقعاداتهم

.كريداأوأساقفةرئيسسياسة

إلىالأدرياتىالبحرمنبيزنطةإلىالبيزنطيهَالأراضىعادتوهكذا

السيطرةعادتوبذلكالبلوبونيز،جنوبأقصىإلىالدانوبومنالأسودالبحر

البيزنطية.البلقانجزيرةشْفةعلى

**!

ألبجنا!لية

الميلادىالتاسع/الهجرىالثالثالقرنمنذالبجناكيةالبيزنطيونعرف

السهولوفىالأدنىالدانوبشمالمنالمم!دةالأراضىفىينزلونكانواحيث

وقدالدنيبر،نهر!م!وراهحتىالمناطقتلكفىعاشواقدفهمروسياجنوبفى

تلكجميعوكانرتوالكيبومانالغزقبائللإغاراتالشرقيةحدودهمتعرضت

بيزنطةحدودهددواالذينالسلجوقيةالقبائلإلىيرجعتركىأصلمنالعناصر

نأعلىالميكدى،عشرالحادى/الهجرىالخامسالقونفىالصغرىآسيافى

شمالقىالجعاعاتتلكأهمالبجناكيةوكان..التركيةاللغةهىهؤلاءلغة

والبلغار.وا&شالروسوبينبينهمحاجزأالبيزنطنيينعنديعرونوكانوابيزنطة
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علىابجناكيةاصاربيزنطةلسلطانبلغارياالثانىبازيلأخضعوعندما

التركيةتتكلمالسَالجماعاتكلشأنوالبجناكيةبيزنطةمعمباشرةعلاقة

وقدكئيرون،وهملجيرانهمالقوةوإظهارالهجومإلىالبدويةبطبيع!همميالون

المحادى/الهجرىالخاهسالقرقمنتصففىالدانوبذالرالبجناكيونعبر

الميلادى.عشر

4344601-مونوماخوسىالأهبراطورعهدوفى -00 01 43 /-/Atم

نأعلىفيها،للإقامةوالحصونبلغاريةأراضىبعضللبجناكيةبيزنطةمنحت

صوبزحفهمواصلواالبجناكيةأنإلاالمقابلفىالبيزنطيةالمحدوديحرسوا

صدهم.منتمكنقسطنطينولكنألفثمانيننحوفىبيزنطة

البيزنطيينأرغمبيزنطةعلىالمتكررالبجناكىالزحفمواصلةمنأنهعلى

الهداياإليهمفقدمتالبجناكية،معبيزنطيةكساسيةاللينإستخدامعلى

لدرهالرفيعةالبيزنطيةالألقابالبيزنطيةالإمبراطوريةمنحتهمكماوالأعطيات

لبيزنطة.الشماليةالحدودعندالبجناكىالخطر

والخزرالروسمعبيزنطةتجارةفىكوسطاءعملواالبجناكيةأنعلى

فىالميلادى/3لمامن!رالهجرىالرابعالقرنخلالدورلهمكاقوهكذاوغيرها

الشرقفىاكل!لراكمنوجيرانهابيزنطةبينقتصاديةوافيالسياسيةالنواحى

والبجناكية.بيزنطةبينصلحعقدالنهايةفىالأسيوى

فىالخطورةفىمماثلأكانفقدالصغرىآسيافىللموقفبالنسبةأما

وهمالمائمهورينالرجالمنثلائةقيادةفتحت،لبيزنطةيالنسبةالشرقيةأوربا

7201"أرسلانألبؤ"في!طفرل - 6501 -/A 465 - 4 OAشاه،!طكم"

بيزنطةبمها!صةالسلاجقةالاْترالاقامم2901-7201هـ/465-485
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يكنولموتمثهونيزقيساريةثمأنىمدينةعلىالإستيلاءعلىالظروفوساعدتهم

ولا-منأفلجفمماالدينيةالخلافاتبسببالبيزنطيينمعوفاقعلىالأرمن

لبيزنطة.ارمينية

ديوجينروما!وسالرومانىالإمبرطورخرجم0701هـ/463عاموفى

عناصرببشهوضمالإسلاميةالبلادلمهاجمةألفالمائتىيبلغعظيمبجيش

ووصلوأرمنىوخزرىوكرجىوقفجاقىغزىبينماالمغوليةالقبائلمنمتباينة

البلدهذاألىبوصولهأرسلانألبوعلم،خلاطأعمالمنملاذكردإلىبجيشه

حلبمنتهعوإبعدوذلكأذربيجانبلادمنخوىمدينةفىحينذاكوكان

.الرومجيوشيكافىماالجيوشمنمعهيكنولممباشرة

فسارالعدو.خطروعظمالوقتضاعالجموعلحشدتمهلإنأنهورأى

ملاذكردعنالجيشازاوتلاقىجندىألفعشرخمسةوعددهمالجندمنمعهبمن

وقعحيثيمالطعلىأرسلا!نألبجيشلىانتصرم7101هـ/474عامفى

آسحافىنقةالسلإالاْتراكدخولالموقعةهذهعنونتجالأسر،فىالأمبراطور

ممتلكاتمنالهامالجزءهذافىفيهامرةلأولالمسلمينوإستقرارالصغرى

آسياإلىقتلصشبنسليمانعمهإبنأرسلانألببعثفقد.البيزنطيةالدولة

.الرومسلاجقةلولةبهافاكامالصغرى

اللويلاتأ!نولصارتحتىالصغرىآسيافىعمرتالتىاللولةتلك

أبدأ.ملاذكرموقعةبعدبأكملهاقوتهابيزنطةتس!ردولمعمراَ،السلجوقية

الحمغرىآلهميامنالشرقيةالأجزاءكلالأبدإلىبيزنطةفقدتذلكفبعد

جنودها.فيرةمنهاتجمعبيزنطةكاشطالتىالأقاليمهذهأىوكبدحوكياوأرمينيا

أثناشالاْتراكلمصلحةملائمبشكلالأمورسارتذلكبعد.قوداهاوأشهر

نيقية.ثمقونيةأيديهمفىسقطتفقدبيزنطةفىالمتفشيةالفوضى
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ألثانىألفصل

اطغولظهورقبلىالعباسيةالدولة

اطوارزميةألدولة*

المغولظهورء

الدولىوالموقفجنكيزخانء

ظ!ورجنكيزخان!بعدآسياوكربثرقفىالإسلاميةلألدو*
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ألثانىألفصل

المغولظهوبرقبلألعباسيةألدولة

العنصرمنهمعربيةغيرعناصرعلىمعتمدةالعباسيةالدولةقامت

م.846-974هـ/232-132الأولالعباسىالعصرمنذالفارسى

عناصرعلىالولةإعتمادعلىوترتب،التركىالعنصربعدهمجاءثم

الخلفاهمنالحكامإضعافعلىوعملتالعناصرهذهتحكمتأقمتعددة

علىالدرلةعموب!إلىالضعفهذاإمتدثم،الشخصيةلمصالحهمالعباسيين

متنافرةمتر،ديةوديلاتدولإلىا!ولةديانقسمتوالغربالشرقفىإتساعها

.الأخرىإكتافعلىالواحدةترتفع

ايقتالفنونفىمهارةولهالجسمقوىممتازحربىعنصرفالأتراك

عناللفاعفىللمشاركةالفرصةإعطائهمإلىالعربلكلماوهذاوالقرونسية،

فىالتركومشاركةالعربمعالشعوبومخقلفهممساواتهمعلىوعملواالبلاد،

وتدفعهمعليهايعتمدونعصبيةللتركتكنلملأنهوذلككبيرةباْعدادالولةجيش

تمرد.حركةتكوينإلى

إلىضمهمالمعتصمالخليفةجاءفلما،المأمونالخليفةعهدفىذلكحدث

فىالقادةأك!برصارواالتركأنذلكعنونتجالديوانمنالعربوأبعدجانبه

الدولة.عمومعلىالسيطرةمنوتمكنواالجيش

ا!ولةأطراففىالإنلأصاليةالحركاتوبدأتالقوميةالروحظهرتكما

مستقلة.دولوقيام

م459-846هـ/334-232الثانىالعباسىالعصرفىهذاحدث

هـ/925-502الطاهريةاللصلة،العباسيةاللولةعنإستقلتالتىاللولومن
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.9`921!67"-0-354الصفاريةاللرلة

سرهعلىأحدأيطلعلاوكانالتدبيروحسنباليقظةالليثبنيعقوبعرف

وفارسخراسانعلىالسيادةلهصارتحتى،وعزمهبتدبيرهأحدأيعرفولا

بإرسا!العباسى.الخليفةإلىالتقربعلىعملوقدوالسند،وكرمانوسجستان

إلىجيشهيعقوبفقادالعباسىبالخليفةذلكبعدسا!علاقتهولكنإليهالهدايا

؟خلفه78"نمهـ/262عامفىالهزيمةبهأوقعواالعباسيينلكن،لمحاربتهبغداد

نظامأفثضعدولتهفىنفوذهتوطيدإلىإهتمامهوجهالذىالليثبنعمروأخوه

يحققأنورأىزيادتهاعلىوعملالدولةمواردورتبوقوادهعمالهلمراقبةدقيقأ

فىدماشتبكلدولد"المجاورةالسامانيةالدولةفهاجمبلادهرقعةتوسيعفىأطماعه

فيهاعمرووهزمأحمدبنإسماعيلالسامانىالأميرمعضاريةمعركة

عمروهزيمةَب!رووالأنهيارالضعففىالصفاريةالدولةاخذتثمم288/009عام

عليهموتصرد،الدولةعلىالمحا!ظ!علىبعدهمنخلفاؤهيستطيعولمالليثبن

علىالصفارية،الدولةأكاليمبعضوإنتزعواالفرصةالعباسيونفإنتهز،قادتهم

.المنهارةالصفاريةالدولةأراضىمنالبقيةعلىالسامانيونإستولىحين

s:ألسامانيةأللىولة %%¶ AYL .I e -%Ar 1f

إنقاضعلىالنهروراءماوبلادخراسانفىلهمدولةالسامانيونأقام

ينسبسامانجدهمأنإذ،عريقنسبأصحابالسامانيونالصفارية،الدولة

السامانيين.الفرسملوكأحدجوربهرامإلى

إخلاصهمالخلفاءوعرفالعباسىبنىخلفاءخدمةفىالسامانيوندخل

عامالنهروراءمابلادإليهوأسندحواالسامانىأحمدبننصرعليهمفقدموا

إلىبخارىإنضمتثملل!ولتهء،صمةسمرقندمننصروجعلم216/874
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فارسى،أصلمنوهمالحسينبنطاهرمؤسسهاإلىنسبةم082-872

هامةبأدوارالطاهريونقامخراسانهفىكبيرونفوذسياسيةمكانةعلىحصلوا

وناصروهالمأمونصففىالطاهريونإنضم،والمأمونالأمينبينالصراعفى

حتىالبلادعلىنفوذهبسطعلىاكمونعاونواثمالأمينأخيهعلىتظبحتى

الد!ولةفىقياديةمراكزعلىطاهرحصلولذلكوالإستقرار،الهدوءسادها

ظهروبعدها،خراسانعلىواليأعينثمالمأموقللخليفهَوخدمتهلكفاعتهتقديراً

عامفىالدولةعنوإنفصلالعباسىللخليفةالخطبةقطعحينإخلاصهعدم

.7AYY/Yبقليل.ذلكبعدماتثم

ولىثملأبيهخلفأطاهربنطلحةخراسانعلىاكمونالخليفةولىثم

طاهر.بناللهعبدأخوهطلحةوفاةبعدخراسانحكم

لأبناءوراثيةخراسانولايةوأصبحتالطاهريةالأسرةنفوذقوىوهكذا

عامحتىخراسانولايةحكمفىالطاهريةالأسرةظلتالحسينبنطاهر

الطاهريوندىاتخذالعباسيةالخلافةعنمستقلةإمارةمنهافجعلوامهـ/702722

عناصرعلىوقضواالبلادهذهإلىالسلمأعالواوقد،لدمولتهمعاصمةنيسابور

الزراعية.البلادثروةبتنميةعنواكمافيهاوالإضطرابالفوضى

السنويةالجزيةويؤدونالعباسيينللخلفاهمخلصينالطاهريونوظل

وبض،ضدهمحدثتالتىوالعصيانالتمردحركاتعلىالقضاءفىوعاونوهم

خراسانأهلفإستخير،الإضراباتفيهاوقعتحسَالطاهريةللدولةالحكم

الأميرمزحفليلادإلىوالطمأنينةالاْمنلإعادةإنحمفارالليثبنيعقوببالأمير

بلدانجميعوعلىعليهاوإستولىم872هـ/592عامفىينسابورإلىالصفارى

الصفارية.الدولةمحلهاوحلتدولتهمزالتوبذلكالطاهرييندولة
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الذىإلهمماعيلأخاهإليهمنصرفبعثبهمشعبهاإستنجدعندماالسامانيين

وصارتةلجهاالأمنوإنتشربخارىفىالأحوالاستقرارعلىالعملمنتمكن

للسامانين.تابعةبخارى

بلادجانبفإ!ى،الدولةرقعةإتسعتالسامانىأسماعيلميرالاًعهدوفى

اسماعيل51،مالليثبنعمروهزيمةبعدخراسانلهَضمصارتالنهروراءما

وبقىسِتانوطبوخراسانأشروسنةإقليمالسامانيينإلىوصارالسامانى،

للنظمنتيجةالزمانمنقرنمدىعلىيربواماوراثيأالحكمالسامانيةللاسرة

العباسيةالدوطضعفإلىبالإضافةنصر،وضعهاالتىالدقيقةالإدارية

.حينذاك

لضعفوذلكالسامانيةالأسرةأوصالفىتدبالضعفعواملبدأتثم

كثرةذلكعنونتجبهمالأتراكوالجنودالقواد!إستبدادالسامانيةالدولةءأمرا

الدولةحدردعلىقويةأسراتظهورثمالإتراكيثيرهاالتىالداخليةالثورات

.الغربةسالبويهيينقوةمظ،أطرافهامنوتنتقصتهاجمهاأخذتالسامانية

الدرلةقادةأح!.تكينألهأقامالسامانيةالمدنإحدىوهىغزنةوفى

الذىلمهلجكلكينهولاهخلالهنمم629هـ/351عامفىمسلَقلةإدارةالسامانية

عاموفىالداتلجة،الثوراتعلىللقضاءبهفإستعانواللسامانيين،الولاءمملنأ

الساهانيونمكافأهخطيرةثورةالقضاءمنسبكتكينتمكنم449هـ/383

له!بكعَكينوصاراياحوالتطورتثمخراسانلولايةمحمودإبنهبتعيين

هـبر938عاموفى،جيحوننهرجنوبالأراضىجميععلىالتامةالسيطرة

فإنتهتالقرخاصيونعليهاوإستولىالسامانيينعاصمةبخارىسقطتم999

فىالغزنوىمحمودوظلالنهرماوراءبلادفىالسامانيةالدولةبرظرىبسقوط
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إسميةتبعيةمعقويةفعليةسلطةالسامانيةللدولةوكان،لهاحاكمأخراسان

العباسى.هخليفة

جميعوكانالفارسيةهىالرسميةاللغةكانتالسامانيةالدولةعهدوفى

أهممنعهدهمفىبخارىصارتوقد،الفارسيةتتكلمالمناطقتللُشعوب

يقدمهكانلماوذلكالخلافةعاصمةبغدادنافستحتى،الإسلاميةالعلميةالمراكز

وتشجيعهم.العلميةمراكزهمتعزيزمنللعلماءامراوهم

بنمنصورللأميرصديقاًكانالرازىبكرأباالشهيرالطبيبأنكما

الف!لسوفالطبعبدعاالسامانىنصربننوحالأم!روأنالسامانى،إسماع!ل

الكتبدارعلىيترددوكانبخارىفىمدةأقامسيناإبنوأن،لعلاجهسيناإبن

ظهربلاطهع!ففى،والآدابللغةالحديثةالنهضةكانتالسامانيينعهدوفىبها

نصربنلنوحنظمالذىال!يقىوالشاعر!الرودكى"الكبيرالفارسىالشاعر

أتىولمابيتألففىوجعلهاالأولىعهودهمفىالفرستاريخعنكبيرةمنظومة

"الشاهنامة"الشهيرةملحمتهووضعالدقيقىبدأهماأكملالفردوسىبعده

السامانيين.بلاطفىعاشاوالفردوسىالدقيقىوالشاعران

اللغةإلىالطبرىتاريخ"البلعمى،وزيرهترجمالمنصورعهدوفى

الأخرىافنونواالعمارةفىرائعةفنيةبنهضةالسامانىالعصريمتاز،الفارسية

فىأمرائهمثانىاحمدبينإسماعيلبناهالذىإسماعيلمشهدمبانيهمأهمومن

الفنية.الإسلاميةالعمائرأجملمنوهو،بخارىمدينة

الساهانىالعصرفىالنهروراءمابلادفىالخزفصناعةنشطتكذلك

وجمالببساطتهيمتازالذىالخزفمنفاخرةأنواعاَتنتجطشقندمدينةفكاشة

.الممتازةالفنيةزخارفهوإبداعألوانه
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الحريريةالمنسوجاتبإتقانالسامانىالعهدفىبخارىمدينةعرفتكذلك

المعروفومنالورقبصناعةسمرقندإمتازتكما،الجميلةالحيوانيةالرسومذات

سمرقندومنالصينعنالصناعةهذهأخنواالمدينةهذهفىالمسلمينأن

الإسلامى.العالمبقيةفىالورقصناعةإنتشرت

صا35950-5هـ/4-03247ألبويهيةاللىولة

بلدانبعضعلىيتغلبواأنإسدورهطاعوامغامرينجنودأالبويهيونكان

المنطقة!مكانالديلممنبولبماوبنو،العسكريةوكفاكهممقدرتهمبفضلفارس

وقدوأحمد،وحسنعلىهمثلاتةبوبهأبناءمننبعوقدقزوينبحرمنالجنوبية

م،039س1لم9)جورجيا(الكرجإقليمالديلممقدممراداويجولاهحينعلىنجح

ويسرىهمذانإليهفضمالجبلإقليمإلىجيشفىالحسنبآخاهعلىجثثم

وإستولىالجنوبإلىبولةبنأحمدإلَجهولما،لحكمهجميعأوأخضعهاوأصفهان

)خوزستان(الأهوازإقليمعلىوإستولىغرباًإتجهثمحولها،وماشيرازعلى

فلقبه3449!رهعاح!فىفدخلهابغدادلدخولالعباسىالخليفةقوادفكاتبه

عمادوعلياالدو!بركنحسنأخاهولقب،عليهخلعبعدمااللولةمعزالخليفة

يائمرالعباسىالخليفةوصارأيديهمفىبالحكمبويةبنوإسلَبدذلكوعندالولة

المستكفىالعباسىالخليفةبينطيبةالعلاقةتكنولم.مدىأقصىإلىبامرهم

أبقواذلكوبم،العلويينمنالخلافةإغتصبواالعباسيينأنلإعتقادهموبنىبالله

يعزلوهم.خلفاءولمعليهم

البويهيونوثقلقدعلويةوهىمصرفىالفاطميةالخلافةكالنآبيما

والخليفةبوسهبنالولةعضدبينمراسلاتوضهمصرفيبالفاطميينعلاقتهم

ردوقد.ومحبتهلهإخلاصهوأعلن،بإمامتهفيهالهوإعترفباللهالعزيزالفاطمى

والتأييد.بالإيجابالعزيزعليه
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الخلافةمحلالفاطميةالخلافةإحلالفكرةفىالبويهيونيستمرلمولكن

شيرازالعاصمهمنالعراقيحكمونالبويهيونوظل،سياسةلأسبابالعباسية

.كبيرااهتماماببغداديتههونالوقتنفسوظلواالفرسفىالبويهيبة

فقدالدمولةعضدأماقبل،منعليهكاسةعماشاْنهايضعفبغدادبدأتثم

عهدهفىالدولةوبلغتسلطانهتحتجميعهابويةبنىدولةتوحيدمنتمكبئ

بالأدبالولةعضدإهتموقد(الملوك)ملكشاهنشاهلقبأنهحتىقوتهاأقصى

مدحهفىالكبيرةالقصاسدولهبه،إتصلواممنواحدأكانالممَنبىأنحتى

وكتبواالبويخهيةعصرفىعاشواالصفاإخوانأنكما.بأمجادهوالتغنى

عهدهم.فىرساثلهم

السلاجقةتمكنحتىفضعفتالحروببينهموقامتبويةبنىإنقسمتثم

خسروالنصر)أبوملوكهمآخرعلىوقضوابغداددخولمنبكطغرلعهدفى

(.الرحيمالملكفيروز

صا1ا-32039هـ/942-990ألسلجوقيةأللىولة

عنصرظهر،العباسيةالدولةبهالَمرالتىالصعبةالظروفهذهظلفى

قبائلإلىينتموياوالسلاجقة،السلاجقةالأتراكوكانوا،الدولةحدودعلىقوى

بخدمةوإتصلواسيحوننهرعندحبذمدينةإلىالشمالمنقدصهالتىالغز

القبائلهذهزعيمسلجوقإعتنقوقدالنهروراءمابلادفىالتركمانحكام

عقدالذىالغزنوىمحمودتواجدأقحدثثمبها،يعلَدكثرةوصاروا،الإسلام

إنتشارالغزنوىمحمودرأىولماخان()قادرالتركمانخاناتأحدمعحلفا

لومنهمد!ولتهعلىخشىالنهرهورامابلادفىكبيرأإنتشاراالسلاجقةقبائل

بغيرالجولهيخلولكىمنهمللتخلصصلةالغزنوىفدبروشأنهمتركواأنهم
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السلاجقةبينكثيرةحروبقامتالغزنوىمحمودبنمسعودعهدوفى.منافس

النصرللسلاجقةفيهاتحققالتىمروموقعةأهمهاكانتالغزنوىومسعود

غالبيهَعلىالسبقةإستوليثمام942370/عامفىبكطغرلبقيادة

.فارسإلىالطريقلهمذلكومهدخراسان

بعدللسلاجقةعاصمةمرووصارتالسلوجيةالدولةلقيامبدايةهذهوكانت

غربأأملاكهميوسعونذلكبعدالسلاجقةبدأثم.غزتهإلىمسعودإنسحاب

إشجبماثمالعجمى(1)العراقالجبلوإقليمهمذانفتحمنالسلجونإبراهيمفتمكن

المدائنهذهجميعإبراهيمتركثمبزونوطراوأرخرومأرمينينفوصلشمالاً

عاصمةبغدادقربإلىالسلاجقةملكبذلكبلغوقدبكطغرلأخيهإلىفرغمأ

الخلافة.

أرسلانوهوقوادهأحدمنسئمالذىالعباسىالخليفةأنذلكفىحدث

إلىوإتجهالعياسيينطاعةعنخرجأنهإذللخليفةالمناوئةلميولهالبساسيرى

بأنالقانمالعباسىالخليفةأمروعندئذبغداد،فىبأسمهمليخطبالفاطميين

44عامفىبكطغرلباسمبغدادمنابرعلىيخطب V/بعثوهنام5501هـ

بغدادفيطغرلودخل،فوافقبغداددخولفىيستأذنهالخليفةإلىبكطغرل

نهائيأدورهمالبولهيونمقدوبذلك،الخليفةإس!حلفوهبعدمابهمرحبوالجميع

السلاجقة.محلهموحل

غيابفلَرةفىالفاطميةالولةلصالحئانيةخطةيدبرالبساسيرىعادثم

علىوقبضبغدادإلىبكطغرلمارجعسرعانولكنبغدادعنبكطغرل

ثمقبل،هنعليهماكانتإلىالأوضاعوعادت،بالقتلمنهتخلصثمالبساسيرى

كانالذىسليصانعلىتغلبمابعدأرسلانألبمكانةوولىبكطغرلمات
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حملوحاولحلب،إليأرسلانألبإتجهئم،بعدهمنبالحكملهأوصىبكطغرل

إنتهىلْميوافقفلمالسنىالمذهبفىالدخولإلىالمرادسىنصربنمحمود

القائم.العباسىالخليفةمعبالمصالحةالأمر

ملاذكردموقعةفىوهزمهمالبيزنطيينالسلجوقىأرسلانألبحاربثم

التارخ.فىالحاسمةالمواقعمنوهىم4630701/عام

لهميكنلمالذير،السلاجقةالأمراءبينالنزاعووقعالأحداثتطورتثم

الكبارالسهلاجمْةالحك!اممنقبلهمكانوامنبهاإتصفالتىوالشخصيةالقوة

عامفىالسادجقةلولةإنتهتحتىضعفعلىضعفاًزالوابينهمالنزاعكثرولما

الخوارزمية.الدولةظ!ربعدم522/1128

صا231ا-370هـ/476-092اطوارزميةأللىولهَ

فىا)سلاجقةشمسبدأتحينماالظهورشالخوارزميهَالدولةبدأت

السلجوقيةللل!بةكانماالخوارزميةالولةورثت2251157/عاموفى.الغروب

القوةعلىقضو!بعدماملكهموتثبيت،وخراسانفارسفىممتلكاتمن

تمثمالمنابرعلىالخوارزميينباسموخطب،وخراسانفارسفىالسلجوقية

العجمى.العراقإخضاعالخوارزميين

للسيطرةالةهـبنحوشاهخوارزمالدينعلاءإتجه411/1217عاموفى

هدفهوكان،،الشيعيالمذهبإلىتحولقدكانأنهخاصةبغدأدالعاصمةعلى

رجالمنمسا!دةعلىحصلوقدالعباسيةالخلافةمحللتحلعلويةخلافةإقامة

أراد.ماعليهخفسدقدمعارضةظهورخش!ةخطتهتنفيذفىالبدءقبلدولته

أمامالمتابإئارةعمدالذىهوالناصرالعباسىالخليفةكانوقد
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حريةمنيتمكنوحتى،عليهنفوذهمفرضمنالتخلصفىلرغبتهالخوارزميين

العباسيينالخلفاءسلطانعنخارجةقوةعلىالإعتماددونالحكمفىالتصرف

العباسىالخليفةجانبمنالعدائيةبالتحركاتالخوارزميونعلموقد،أنفسهم

أغراضهم.لتحقيقالظروفتسعفهملمولكنمنهالإنتقاممحاولةإلىفعمدوا

الولةحسابعلىبلادهمرقعةتوسيعمنالخوارزميونتمكنلقد

القوىتجمععظمىدرلةتكوينالخوارزميونهدفوكانفارسفىالسلجوقية

المسلمين.ضعففىسبباًكانتوالتىالمبعثرةالإسلامية

دولتىخوفدفعلقد،المغولظهوربعدإليهمأسرعكانتالأحداثأنإلا

بعلاقاتا!يبةالعلاقةحالةتحولالاْخرىمندولةكلوالخوارزميينالمغول

ظهرمافسرعانطويلأالخوارزميةاكولةتمهلأنالحوادثتشأولم،عدانية

ينصرفأن5(1شاخوارزمالدين!علاءيستطعفلمللعيانماثلأالمغولىالخطر

حربىثمج!دبعدمملكتهعرشعلىيستقركادماإذ،الداخليةدولتهشئونإلى

إنتصاراته.بثمرةينعمفلمبالزوالمهددةدولتهاْنلهإتضححتىعنيف

!الجغيل

امر22لأ1-602هـ/306624-جنلاكيزخان:)تيموجين(

المع!وفزعمائهاأحدشملهاجمعحينإلاتاريخهاالمغولقبائلتبدألم

الصلبأى،تيموجينطفلوهوالزعيمهذاعلىيطلقوكانجتكيزخان،بإسم

فىالمغوليةالقبائلكليوحدأؤوذكائهبدهائهتيموجيناللثعابططاعإسه،المتين

الأخرىضدبالقبيل!ةالإستعانةلمه!اسدهجعلفقدآسيا،شرقفىالوقتذلك
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012هـ/306عام Iذلكبعدلىاتخذ(الحكام)أعظمجنكيزخاننفسهوسمىم

المغول.لرلةعاصمة"قورم"قرةمدينة

إقليمفىيسكنونالذينالتترقبائلعلىجنكيزخانإنتصرأنيعد

بأكملها،منغولياوحدثمالنيمان،قبائلوعلىمنغوليا،شرقوشمالىمنجوريا

خاصأحرسأمنهمرجلألفوجعلرجلألافعشرةتعدادهبلغجيشأوأنشأ

له.

جنكيزخأن،سيطرةتحتأسياشرقفىالمغوليةالقبائلتجمعتأنوبعد

أخضععندماأنهعلىآسيا،غربفىالإسلاميةللدولةيظهرالمغولىالخطربدأ

فساعدتهالغربفىالخطادبىلةإلىالقبيلةهذهخان)كشِلو(فرالنيمانقبالًل

كشلوتمكنثم،المغولمعمعاركهافىهزمتالتىقواتهفلولإعادةعلىالخطا

عكرشعلىالإستيلاءمنبهاتمكنقوةلنفسهيكونأنوالفقالدسائسبعد

الخطا.

منوسعثمالمغولقبائلمنكبيراَعددأويخضعنفوذهيقوىكشلوبدأثم

!ولةمجاوراًفصارالتبتبلادمنالممتدةالأقاليمشملتحتىدولتهمساحة

منهأغضبوخوتانكاشغرومنهاالثانرةالمدنبعضضمحاولولما،الخوارزمية

فلم،العادلةغيرسياستهبسببالمجاعاتظهرتحيثالمدنهذهفىالأهالى

عقيدةفىوزوجتههوتدخلهعنفضلأالبلاد،فىالإقتصاديةبالأحواليهتم

المسلمين.الأه!الىحسابعلى،مسيحيةزوجهبينمابوذيأهوكانوقدالأهالى

الدينعلاءإدعاءبسببالخوارزميةالولةوبينكشلوبينالخلافدبثم

دولةعرشعلىإستولىحتىالسابقةحروبهفىمساعدتهفىشاهخوارزم

جنكيزخانمعبحروبهلإنشغالهالخوارزميينعلىبالردكشلويهتمولمالخطا،

الخطا.دولةمعحروبهفىيندفعبدأالذى
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لسلطانهم،وإخضاعهكشلوخانعلىنصرتحقيقعلىعزمهمالمغولعقد

ألفثحمرينرأسعلىشبىالمفولىالقائدإتجهم/عاموفى

فىكشلوتدخقبسببالسكانعندالديذىالشعورإثارةإلىوعمدمقاتل

إستعالواحنىحكامهمضدوثارواالمغولإلىالأهالىفانضمالدينيةحريتهم

.قورمقرةإلىبرأسهوبعثواالأسرفىكشلووسقط،الدينيةحريتهم

التركية،ال!بائلجميعالمغولإلىإنضمتأنالإنتصارهذانعَيجةوكان

المغولى.جنكيزخاننجموعلا

***

ألدولىوا!وقفجنكيزخان

بسطواقد3فوؤحدها،العسكريةالقوةعلىوإعتمدتالمفولدولةنشأت

ولمطجاورين5الخوارزميةوالدولةهمصارواوبعدها،الخطادولةعلىسلطانهم

علىالإذقضاضفرصةيتحينمنهمافكل،وتربصحذرعلاقةغيربينهمايكن

الخطا.لدووةالمغولإح!لالعقبمحدودةحربيةمعاركبينهماوقامتالأخر،

علاقاتوقيامصداقةمعاهدةعقدإلىأدرربينهماإلَصالاتقامتثم

لكنالمعاهدةهذهعنراضياَيكنلمشاهخوارزمأنعلى،الطرفينبينتجارية

بغداد.فىالعباسب،الخلافةمعمشاكلهشغلتهفقدقبولها،علىأرغمعَهإلظروف

ثلاثةبخارىفىالخوارزميينإلىالمغولبعثم1218هـ/615عاموفى

آسيابلادءنكثيرةهداياوحملهمجنكيزخانأتباعمنالمسلمينتجارمن

فىيرغبهلثطخوارزمالدينعلاءإلىالمغولىالقائدمنرسالةمعالوسطى

المغولأنعىيدلمامذهاأظهرولكنهالدولتينبينالوديةالعلاقاتتنمية

عليههم.قوتهموإظهارنمطرستهمعنهـلكشفونالخوارزمينعلىيتعالون
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رسالةمحة!ىمنبالغضبالدينعلاهشعورمنالرغموعلى

فىكئيرةأنحاءفىالمسلمينالمحكامبينسلطانصاحبوهوإليهجنكيزخان

وهوالرتوارزمىمحمودمحا!ثبماإلىوعمدالرد،فىتريثأنهإلاوالغربالشرق

منهوطلبجنكيزتانالمغولىللزعيمكسفراءحضرواالذيناثلائةالتجارأحد

وقدبينهما،4صداتكعربونثمينةهديةلهوقدم،الأخريينلدىلهعويأيكونأن

منهلمسأنهخاصةالدينعلاهبهكفهلماإستجابةالخوارزمىمحمودأبدى

أنهكما،إليهرسالتهمعنهاكشفتالتىلغطرستهمالمغولعلىالشديدالسخط

شاْنهافىتقليلبلالسكوتوفضلالعسكريةجنكيزخانقوةحقيقةيبلغهلم

الدينعلاءللسلطانتكدولما،بهفيبطشالدينعلاءالسلطانيضايقأنخشية

المغول،معالتجاثءالعلاقهَإقامةتنفيذفىوبدأ،العسكريةالمغولقوةحقيقة

الطرقفىالأمننشرءعلىالمغولوعملأصمياوسطدرلبينالتجارةنشطت

اللصوضمنالمغتدينأيدىعلىبالضربالحواسجنالئزخأنوكلدالتجارية

.الطروَ.وقطاع

ناحيةإلىبهاووصلوامعهمبتجارةبخارىمنمسلمونتجارقامثم

القائدبلاطِفي،الدخولفىالمغولالحراسفرغبهم،الشرقأقصىفىالمغول

القادهينالتجارأحدوهو-أحمدقدمالمغولىالبلاطوفىجنكيزخانالمغولى

علىوعرضه!الخشنالثوبأالكرباسىمنهذهبةنيابمنمعهما-بخارىمن

صندرأوغرمه،بكثير،الفعلىثمنهيفوقمالبضاعتهثمنأوطلبالمغولى،الخان

أفيياالأخران،التاجرانتقدمولمأ،وحبسهبضاعتهوصادرعليهجنكيزخان

نأإل!الخانمنكانفماهللخانهديةهعهماماأنوقالاالخانلمقابلةسعادتهما

الفرحغاية4ديبلغاماوالفضةالذهبمنإليهغاوقدمعليهاعطفهمنتهىأظهر

فىالثلاثةالتباروبقى،عنهالصفحوأعلنسجنهمنالأولالتاجرأحضرثم

-63-

http://www.al-maktabeh.com



بهم،إلىالرحيلفىرغبوائم،معاملةأحسنخلالهالقوامدةالمغولأرض

بعضمعهموبعث،لحمايتهمالمغولىالحرسمنبجماعةبتزويدهمالخانفأمر

إليه،يرنتاجوقمامنهاويشترواآسياغربفىيبيعوهاأنعلىالمغوليةالسلع

فىيرغبهشص،5خوارزمالدينعلاءإلىرسالةمعهيحملمغولىبو!لوبعث

علاةتجارعوورلوقد،مغولتجارأنهمحيثبالحسنىالمغوليةالبعثحةمعاملة

با.لئل.التجارمنرعاياهمعاملةتكونأنالخانويرجونبالحسنىالدين

إترارمدينةفروإستقرارخوارزمدولةالىالأعظمالخانبعثةوإتجهت

المدينةحاكموكانوغربها،9آسياشروَبينالتجارةمفتاح،سيموننهرعلى

الدين.علاءالسلطانخالابنخانينالآنذاك

وحراسهادهـ!Iأفرعددوصلالتىالبعثةهذهفىالمدينةأميرشك

وطلبفيهم"برأب!ياهربأخبارهايبلغهشاهخوارزمإليفبعثرجل،خمسمائه

إليه،وتهمليمهاأهوالهمبمصادرهبعثثمحينحتيالبعثههذهمراقبهخوارزم

القافلهأنالمر*بحوصوسمرقند،بخاريلتجارالسلعولهيعتأفرادهاجميعوقتل

فقذوالشراءوالبيعالتجارةلأعماللاللتجسسرجالأأفرادهابينقجمعكانت

البعثة.هذهأمرفىللشكيدعوارقمأفيهاالعسكريينعددبلغ

على،الإعداموهووالخونةالجواسيسيلقىماأفرادهاجميعلقىوهكذا

عنالنوميةلمجاجعلتهصدمةكانوصلهعندماجنكيزخانعلىالخبروقعأن

)1(.رؤيافيهارأىالنوممنغفوةجاعتهثم،عينيه

الخوارزمى،!شطىينصر.أنHاودعىرأسهورفعتلقمةإلىإتدهجنكيزخانأنروى()'

لهظهرحيثرا.سالديةفىوحلمغفلثمالطعمعنخلا!اصامأيامثلاثالحالهذاعلىوظل

)ابنمؤيد،.فإ،كشنتماأفعلتخف،لا:لهقالعصى،بيدههـسمسكأسودثوبفىراهب

4(.10صالدولمختصرتاريخ،العبرى
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معرأهبمافر!إًبيتهإلىوذب،نومهمنجنكيزخاناستيقظفلما

،والسعادةبالخيربشرهالأساقفةأحدالخانإلىحضرولما،الخوفمنشئ

معياخذأنورأىالأمرفىوتروىأعصابهتماسكتقدثنكيزخانوكان

أفرادثلاثةمنبعثةإليهفبعث،الهادئةالدبلوماسيةطريقالدينعلاءه!ان

تكشال!صططانرجالأحدوهو"كفرج"ابنيسمىالمسلمينمنرجل!م

يهلجنكبشخانمنرسالةكفرجابنإليهحملالمفولمنالآخرين؟الأثنين

البعثةعلىإعتداءمنمنهحدثمابسببأترارحاكمبتسليمويأمرويتوعدفيها

مسالمين.كانوافقدحقبغيرالمغوليةالتجارية

حاكميناللهكانالمذلكيفعلأنالدينعلاءإستطاعةفىيكنلمأنهإلا

أماميكنفلم،أندسهمالجيشرجالومناالرلةرجالكباربينمكانهمن7ساى

.م1218هـ/615عامفىالمغوليةالبعثةرجالقتلإلاالدينعلاء

آممياوكربثرقفىالإسلاميةاللىول

ظهورجنكيزخانبعلى

كلتالثلوفى،نخط،الإسلامهىلهاالمميزةوالظاهرةالعباسيةالولةقامت

ونواحىارة،والإرالحكمشؤنفىالمشاركةلهموتتيع،لهاالخاضعةالشعوب

الكثيرةالثلحعوبمنشعبأإلاالعباسىالعصرفىالعربيكنولمالمختلفةالحياة

لهايخضعواحد!دولةالعباسىالعصرفىالخلافةتعدولمالرلةتكونالتى

الأنذلسفىالأولرالسنواتفمنذبغدادالعاصمةعنالبعيدةالأطرافجميع

العباسىبالخايفةتعترفلادولاخراسانوحتىوالسندوعمانأفريقياوشمال
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واسطوعدينةفعلياَ،منهأكثرإسمياًولاءكانمصروولاءكاملاً،إعترافاً

فىلبثوالهثمام،شهرأعشرأحدتقاومظلتالعراقفىالأمولة*العاصمة

الشعبلأفرادالمستمرالعباسيينإضطهادعواملهأهممنمستمرإضطراب

أمجادهم.وأمجادهادولتهمالأمويةالد!ولةيعتبرونوالشوامالأموى،

الهندحدودعلىقندهارعلىوإستولتالمنصورجيوشتقدمتالشرقوفى

بحرجنوبطبرستانفىالمستقرةالقبائلوأخضعواكشميرإلىوصلواثم

فتونفيوالميارةالجسميةبالقوةعرفممتازحربىعنصرالأتراكولأنالخزر

عنالدفاعف!بالمشاركةالأمرأولمنذالعربلهمسمح،والفروسيةالقتال

بلادهم.

الشعوبأيينالعرببينالمساواةعلىوعملتالعباسيةالدولةقامتثم

جيشفىالت-كهولاءفأشركتأخرىخطوةوخطتالتركبينهاومنالمختلفة

لمأنهاحينفىجنودأدىاستخدمتهممنهمكبيرةأعداداًفجلبتالأساسىالدولة

بهإمتازلما،وذلكالمصريينأوالنبطأوكالفرسالأخرىللعناصرالفرصةتتح

كانواالدولةجيشفىإستخدامهممكندالتركولأن،حربيةمقدرةمنالترك

إلىير.فعونهاأووتدفعهمتؤزرئمخاصةعصبيةلهميجد!ونلاكالغرباء

الدولة.عنالإستقلال

المعتصمالىثمالمأمونالعباسىالجيشفىالتركمنأكثرمنوأول

العباسىالعةكمربدأوقد،التركمنتقريباَكلهجيشهصارحتىعصبتهفجعلهم

المسيطرونالجيشقوادأكبرأصبححينفىوذلكم648هـ/232بعامالثانى

.التركمنعامةالدولةشؤنعلى
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وقدالمخنلفة،الشعوبوبينالعرببينالمساواةعلىالولزالعباسيةعملت

الإنفصالية،الحركاتبدأتالأطرافوفىالقوهيةالروحالسياسةهذهأيقظت

وقيامالأطرافهذهبإستقصالثانىالعباسىالعصرفىالحركاتهذهوإنتهت

كانحيثداخليأإلاالعباسيةالخلافةعنتستقللموهى)منقطعة(مستقلةلول

منمبلغأتحويلمعالداخليةشؤنهاوتصريفالولةإدارةفىأحراراًولاتها

جيشهادرلةلكلكانالوقتنفسوفىالعباسيةالخلافةإلىيرسلمحدداَالمال

جعلوالكلأنحتىالعباسىللخليفةحقأالكبرىالسيادةوبقيت،بهاالخاص

لنفسهالخليفةوإحتفظ،نفسهالخليفةمنبتوليتهالأمرصدررولايتهعندهمهكل

الهجرى/الرابعالقرنوفىبإسمهالسكةوتضربالمنابرعلىبأسمهيخطببان

وغرباًشرقاَأطرافهاعنوإنثصلتالعباسيةالولةشأنضعفالميلادىالعاشر

لدرلةلمالقرنهذافىوظهرتهستقلهَدولالمنفصلةالأطرافتلكفىوقامت

إليهاضمتثمتاماَإستقلالأوالمغرببمصرإستقلتالتىالشيعيةالفاطمية

العباسيين.سلطانتحتكانتوكلهاواليمنوالحجازالشام

سلطاته،كلالخليفةفقدالعباسيةالخلافةعاصمةنفسهابغدادفىوحتى

الملكتشتتوهكذا،شيعيةأسرةوهمبويهبنىأيدىإلىالسلطانهذاوإنتقل

العصرومىالأموى،العصرفىموحدةقويةدولةيكونكانمابعدالإسلامى

الضعفهذافرصةالبميزنطيةا!ولةوإن!هزتكبير،حدإلىالأولالعباسى

حدودعلىتغيروأخذت،الإسلاميةالدولبينوالتفكلتالإنقساموهذاالشامل

وأوائلالرابعالقرنآواخرفىالعباسيةالولةظهرتولذلك،العباسيةالدولة

يحتاجالذىالمريضملووكانهاالضعفهنواضحةحالةفىالخامسالفرن

علىظهرالأ.!التركىالدمهووهذا،وعنفوانهاالبداوةقوةفيهجديددمإلى

الإسلامبة.الولةمنالقصوىالحدرد
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سلجوقإلىينتسبوزتركيةقبائلوالسلاجقة،السلاجقةالأتراكظهرلقد

ماأولااقبائلهذهلَزلتوقدالغز،همالتركقبائلهنكبيرةقبيلةإلىوسمون

بلادفىالتربم!انخاناتبخدمةمماتصلواسيموننهرعند*حبذ"مدينةفىنزلت

الدينسهلمجوقزعيمهاإعتنقمنذالقبائلهذهأهميةوتبدوالنهر،ءوراما

حبذ.فىنزولهمبعدالإسلامى

الإسلامىالعالمفىبالحكمالقائمةادولكانتالسلاجقةظهوروعند

هى:-

البويهيةالدولةتقومكا!وفارسالعراقوفىالخلافةعاصمةبغدادفى

الضعفإلى!سيرالتالدولتانهاتانوكانتماالسامانيةتقومكانتخراسانوفى

فىيقومكانوغزتهخراسانفىالسامانيينملكمنكبيرجزءوفىوالإنحلال،

38842-سبكتكينبن!حمودالسامانيينقبلمنالوقتذلك N/هـ

صستقلةبديدةدولهوكوقالأجزاءبهذهإس!قلأنيلبثلمالذىم1/1/1.1.1'-

للخليفهإستظلالهبعدمحمودخطبوقد،الغزنويةالدولةهىداخليأإستقلالأ

الولة.يمينولقبهعليهوخلعبولايتهفاعترفالقادر،

دولتانوقبيلتهسلجوقظهوروقتفيهيقومكانالمجاورالإسلامىفالعالم

عاموفىالغزنويةالدولةهىناشحةقويةودولةوالبولايةالسامانية:ضعيفتان

وهناكالنهروراءمابلادإلىغزاةفىالغزنوىمحمودضرجام250هـ/416

أثناهلاحظأنهغيرحلفأمعهوعقدخان()قادرالتركمانخاناتأحدمعتقابل

وقدرالجرادإنتشارالمنطقةهذهفىينتشرونقةالسلابالأتراكأنهناكوجوده

لإضعافتعلةفوضعوشاْنهم،تركوالوملكهعلىخطرمنعليهسيكونما

وساردجلوقبنأرسملانإستمالةمنبهاتمكنحيلهتدبيرعلىعملفقدقوتهم
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جيحوننهربعبورالسبقةأمراتوكلف،وسجنهعليهقبضوفيهاغزنهإلىبه

أضعفتالطرفينبينحروبذلكبسببوقامت،وأذربيجانخراسانفىوفرقهم

حيوشعلىنصرتحقيقمنتمكنوابكطغرلبقيادةالسلاجقةأنإلاكليهما،

وإستولىغزنهإلىمسعودتراجعفقدوبالتاليام370هـ/942عامفىهسعود

.فارسبإلىالطريقلهموفتحخراسانمدنمعظمعلىالسلاجقة

مروإتخنراالذينالسلاجقةدرلةقيامعلىالظروفساعدتوهكذا

فىغربأأملاكهمتوسيعهنبكطغرلبقيادةالسبقةتمكنثملهم،عاصمة

وطرابزونوأرضرهـمأرمينيةإلىشمالأثمالعجمى()العراقالجبلوإضلمهمزان

بغداد.أبوابمنقربحتىالسلاجقةملكإتسعوهكذا

أباأْنوهوداخ!!خطرمنتعانىالوقتذلككلالعباسيةالخلافةكانت

وكاتبلغداد،فىالسلطةعلىوإسمَولىالقالْماحدالبساسير!ىأرسلانالحارس

الخليفةأدركوهنا4بغدادفىلهالخطبةعليهيعرضمصرفىالفاطمىالخليفة

الخطيهعليهوعرضبكطبرلإلىفلجأبهالمحد!الخطرمدىالقانمالعباسى

44عامفىبغدادفيبأسمه V/وهكذأ؟خذاد،إلىبالدخوللهوأذنم5501هـ

السلاجقةعرشتولىثمالسلجوقيةالولةمحلها-وحلتالبويهيةالدولةأمرإنتهى

معملاذكردموقعهحروبهأهمكانتالذىأرسلانألببكطغرلموتبعد

م.1..لا"هـ/"411عامفىالبيزنطىايامبراطوزفيهاأسرالتىالبيزنطيين

علىالصغرىآسيافىالسا،جقةلتوغلالطريقالموقعةهذهمهدتوقد

.مرمرةبحرإلىالسلجوقيةالولةإمتدتحتىالشرقيةالرومانيةالولةحساب

وسمرقندوبخارىالغربفىوجورجياسوريايخضعأنمنشاهملكتمكنثم

اللويلاتإزالةفصْلللسلاجقةكانلقد،السلاجقةلنفوذالشرقفىوخوارزم
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واحدلحاكميخضعموحداَجديداًعالماًوشكلواالوقتذلكفىالقائمةلصغيرةا

النصرحققواالمسلمينالمقاتلينمنجماعةوكونوا،الخلفإلىالبيزنطيينأزاح

الإسلامى.العالمفىالسلاجقةقدررفعمماالصلبيينعلى

فإن،البويهيينأيامعليهكاقماعلىبقىالعباسيينسلطانأنعلى

العباسيين.أزرلشدشيئأيفعلوالمالذينالسلاجقةأيدىإلىإنتقلتقدالسلطة

حاولواهموأنكامنهمسلطانهمبسلبيقبلوالمالعباسيينالخلفاءأنعلى

ما-1135ا18هـ/512-952المسترشدالخليفةأيامففى.نفوذهمإستردأد

أضعفوقدخاصةنفوذمنلهمكانماإسحردادعلىيعملونالعباسيونأخذ

عامفىالسله!وقىمحمودالسلطانبمحاربةالعباسىالمسترشدفقام،السلاجقة

نفوذعلىالقضاءفىنجحواحتىصراعهمالعباسيونوواصل052/1126

عامفىالعراقسلاجقةأخربكطغرلعلىبالقضاءنهائيأالعراقفىالسلاجقة

بينالداخليةالخ!اتظهورالسبقةضعفعلىساعدوقدم3911هـ/958

الحركاتدمانت!ث،ر،الشيعةالإسماعيليةطائفةمعالقائموالعداء،أفرادها

الإسلامىالصالمفىعامضعفحالةإلىأدىمماالأتابكةدولبينالإنفصالية

التىالقولةالخوارزمبةالدرلةوظهورالصليبيةالحروبقيامبعدخاصةعامة

محلها.الإحلكلسبيلفىالسلاجقةنفو!منتضعف)خذت

المحافظةمنيتمكنوالمخلفاعهأنإلاكبرىدولةملكشاهالسلطانخلف

كافةفىلحفككتأنإلىداخليةحروبفىونزاعاتهمخلافاتهمنتيجةعليها

الأعداءإتجغاعتقويةعلىفساعد،الشامبلادوفىوالعراقفارسفىالإنحاء

الإسلامية.الممتلكاتعلىوالاصعدىالإغتصابعلىالعمل،المتربصين

مصرفىالفاطميةالولةقامتأنبعدشرعتالإسماعيليةالطائغةأنكنما

السنية.العباسيةالدولةلإضعافالمشرقأرضفىالشيعىالمذهبنشرفى
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الحسني!تزعمهاالتىالفرقلجأتالإسماعيلينبينإنقسامحدثولما

بذلكوهومو،بهنادىالذىالمذهبتقويةإلىوعمدتالمشرقأرضإلىالصباح

وعنم!يأمذهبيأالإنقساموتقويةالإسلامىالمجمتعضعفزيادةفىتسببقد

تبعثالذىالوقتفىوالشيعه،السنهوبينوالعربوالفرسالتركبينالنزاعفمن

طائفةمنيقوىكانممافار!ابلادإلىبالدعاةالقاهرةفيالشيعيةالدعوةبه

يرهبهاقوةصارتبحيثجماعتهتقولحةمنالصباحالحسنتمكنوقدالشيعه،

الجميع.

ألبالم!ملجوقىالسلطانأنالصداحالحسندعوةنجاحأسبابومن

الدولةفىيحاهثهامتابعةمنذلكفأضعفالبريدنظامألغىقدكانأرسلان

يعملرئيسياَمقراَألموتقلعةمنالصباحالحسنجعلوقد،المناسبالوقتفى

الفاطمىَ.المستنصربنثزارإلىنسبةالنزال!الشيعىالمذبنشرعلىمنه

المجاورةواليقاعالبلادمنكثيرعلىيستولىالصباحالحسنأخذنم

ماْكثرأنمراضهلنال!ذسبيلفىالأسالطبمختلفمستخدماوخوزستانموهستان

آسيا،غربفىالإسلاميةالدرليهددوصارالجبالقممفىالقلاعبناءمن

الخلافةإشقاطومنهاواْلإرهابالقتلإأهدافهتحقيبئسبيلفىوإستخدم

المتحمسالشدابمنالمختارةالفدائيةالجماعةهذهخططهفىوعاونهالعباسية

ومنعمياء،طاعتهبمأنحيثبنفسهالتضحيةقىمنهمالفرديترددلاالذى

أداةالنزاريةالشيعهمنالفدائيينهؤلاءفصارمرتدأيعدشيخهطاعةعنيخرج

ملاحدأالممةمرقأرضفىنفوذهمقوةبلغتحتى،الصباحالحسنيدفىإنتقام

التخفىوت!نالعاليةالمهاراتنوىصنأنهمخاصة،بالربالناسقلوب

داخلفىالقتلفىجرائمهميرتكبونوكانوااللغاتومعرفةالسلاحوإستعمال
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يفعلون.عمايضدهمرادعدونوالمسيحيينللمسلمينالمقدسةالأماكن

أفعالهمفىالتمادقفىمداهاأقصىبلغتقدالإسماعيليةجماعةانعلى

.بعدهمنوأبناعهالسلجوقىملكشاهالسلطانوفاةبعدالشنيعة

السلاجقةلجأالسلاجقةوالحكامالعباسيينالخلفاءبينالخلافإشتدولما

الشيعةعمدوكذلكلهم،المناوئينالخلفاءهنللتخلصبالإسماعيليةالإستعانةإلى

منالقرلِبةالمدنعلىيغيرونفكانوا،المسلمينقلوبفىوالرعبالذعرإثارةإلى

هـلهاجمونالأطفالوأسروالنهبالسلببأعمالويقومونقوهستانفىقلاعهم

طرق.قطاعكانوالوكماوالحجاجالتجار

وفاةبعدالمشرقبلادمنسلطانهاوضاعالسلجوقيةالدولةهزمتولما

محلها،لتحلالخوارزميةالدولةقامتم11هVهـ/552عامسنجرالسلطان

الإسماعيليةوأخذت،الصباحالحسنلطائفةالعداءخطةعلىسارتولكنها

المغولإلىالتقربعلىعملواأنهمحتى.والحرببالعداءالخوارزميينتبادل

حسابها.الجميعيحسب!وة2لظ!رفىسأخفرااكد!

الدينعلاءبعداهأحسبعدماخاصةالناصرالعباسىالخليفةفعلوكذلك

الطائفةفإنوهكذاهالشيعىالمذهبإلىتحولبعدماللعياسيينشاهخوارزم

ومنالنملاجقةدولةأضعفتالتىهىالعباسىالناصروسياسةالإسماعيلية

عامة.بصفةالإسلامىوالشرقبلالخوارزميةالولةبعدها

--72

http://www.al-maktabeh.com



الثالثالفصل

الشاسوغيرهاأرصألعرلىالموقف

الإسلاميةللبلافىاطغولىألفزو*

اطوارزميةللدولةألغرلىالإقليرفىالمغول*

الشرتيةئوريافىالمغول+

خراسانفىالمغول*

شلهفىالمغول*
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"لتالث

الشاسإزصْالعرلىث!لموق!

الأحياءمحاولةفىالعباسيةالدولةضدالعباسىالعهدفىالشاموقف

يعتمدونوصاروا،بالعربالخلفاءثقهَأضعفمما)الأموى(القديمالإسلاممجد

إعتمادهممنأكثروبغدادبخراسانجندأإتخنوهالذىالفارسىالعنصرعلى

تهيجهاكانتالتىوالثوراتالفقعلىالقضاءفىالعربىالعنصرعلى

لاوأصبحواالعربأمرضعفثمغيرها،وفىالشامفىالعربي!ةالعصبيات

فأوقعشوكتهموقويتغايتهالفرسسلطانفبلغالفرستحمسللقتاليتحمسون

أموالهم.وصادرواالخلفاءبهم

فأدخلواهم،3غيربأخرينالفرسنفوذمنالتخلصالعباسيونحاولثم

صارواحتىالأتراكوخاضةبالسلطةهؤلاءفإستبد،والصقالبةوالبربر،الأتراك

فإنهالعباسى،الحكميضعفبدأأنومنذالعباسيةالدرلةفىالنفوذأصحاب

العصرفىالخصوصعلىظهرالعضبتينبينَماوإندماجتقاربشبهحدث

النفوذهذامعأنهوذلكم847-1258هـ/232-656الثانىالعباسى

لايستهانقوةالشامفىوخاصة،العربىللنفوذكانالفارسىوالنفوذالتركى

العصرفىوتقلصتالأموىالعصرفىالعلياالمناصبلهموكانتفالعرببها،

ما.حدإلىالعباسى

العباسيينالخلفاءمنالعباسيةالولةعهدفىالفرستمكنقبلومن

العربأحسعندنذ،الغايةسلطانهموبلغوصقعناحيةكلفىنفوذهموبسطوا

الأولىالرثمامبلادفىالعصبيتينبينتقاربشبهفظعرساطانهمبشمع!

فىالتشيعكثفولذلكالشيعه(رأى)يرونحلبفىالحمدانيونوكان،الحمدانية
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فالعرب،عمانواْيضأشيعهأهلهاأكثرحمصوكانتعهدهمعلىالشامبلاد

العاشرالهجزى/الرابعالقرنأوائلفىوالعرإقاللثمامإليهاجرواالذين

سياسيةقوةالعباسىالعصرفىشكلواالخليجومنالعربيةالجزيرةمنالميلادى

ضعففترةفىبهايستهانلاقوةصاروافقدكبير،شأنالخلفاءعندلهاكان

الحمدانيةالدولة-تغلببنىمن-بنوحمدانفاكامبغداد،فىالعباسيةالخلافة

-rALالموصلفى \Y V/حلبفىثم.ام.929-30هـru- m/هـ

هـ/414-472حلبفىالمرداسيةالدولةبنوكلابوأقامم449-3001

23.1 -970 Nبالعراقوالجزيرةبكردياردولتهمفىبنوعقيلوأقام.م

.ام6990-59هـ/386-948

بلادفىالعربشملجمعتفقد،الدولهذهأهمالحمدانيةالد!ولةوتعد

العصيباتهذهمعوإشتبكت،والفارسيةالتركيةالعصبيا!بهموقاومت،الشام

سبيلفىوحاربتوالشامبغدادمنوالفارسيىال!ركىالنفوذطردعلىوعملت

باللهالمتقىالخليفةأنحتىوبغدادالشامفىالعربىالنفوذإستعادة

إمرة033/419عامحمدانبنالدولةناصرقلدمf°-449.هـ/932-333

دخولمنحمدانببئالدولةناصروتمكنحمدانبنوأخيههوعليهوخلعءالأمرا

تغلبتتوزونبزعامةالأتراكثورةأنإلا،مهيبإحتفالفى419لم033عامبغداد

العرببينصلحعقدبينما،والتركالعرببينالصراعوإستمرحمدأنإبنعلى

ومعزالدولةناصرأخيهبينالصلحفىالمحولةسيفتدخلبعدوذلكوالفرس

ودقتإيرانفىسيطرتكانتالتى-فارسىعنصرمنوهم-البويهىالدولة

جديدمنالفرسهيمنةوأعادتالعباسيةالخلافةعكوسيطرتالحجازأبواب

والعراقالجزيرةبلادفىالعربوقاومهمبغدادمنالبويهيونتمكنولماعليها
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عندمامشقإعلىسيطرتهمدهامتدتْالعربعلىالبولهيونتغلبولكنوحاربوهم

بولحه.بنالدرلةمعزمولى"إفتكين"عليهاإستولى

فىللفرسعو!اَكانأنهإلاتركىولكنهفارسياَيكنلمأنهولو"وإفتكين"

بينللتنافسمسرحأالشامكانتحيثللمعز،الخطبةمنهاوقطعالشام

الخلافةوبينمصر،إلىخلافتهمونقلواالمغربفىنشنواالذينالفاطميين

م749هـ/4.*3عامبغدادلخليفةوخطب،البويهيونعليهاسيطرالتىالعباسية

مصر.إلىوأرسلأفتكينعلىوقبضالبويهيينمنالفاطميونإستردهاثم

أهلأنبإعتدارهالأفتكينبالنسبةتاييدعنصركانواالشامعربولعل

يطمعونكانوامصرفىوجدواالذينالفاطميينوأنغالبيتهمفىسنهالشام

يحميهم.منأفتكينفىفوجدوأ

فقذ،الروموفرروالفرسالتركضدالعربيةبعصتهحمدانبنىإهتازلقد

حتىالثغوروحمرالشامبلادعنوصدهمالرومحمدانإبنالولةسيفقاتل

منغفلةفىالشامعلىالروملإستولىولولاهغونة،أربعينللرومغزواتهبلغت

يتميزونواْصبحواالشامعرببينقلتالعصيبةأنعلىيدلمما،العباسيين

اروم.وهوا!يرالعدرفيهمبماأعدائهمضد

كاقالشأمشمالفىدولةتأسيسفىالعربيةالقبائلهذهنجاحأنعلى

تاريخها.فىرائدةوتجربةالعربيةالقبانلتلكحياةفىكبيرةنقله

بنالد!ولةنا!صمربقيادةالشامفيالعربيةالقبائلتلكتحركاتكانتكما

الذىباللهالمتةىالعباسىالخليفةهنبتأييدتتمالدولةسيفوأخيهحمدان

زعيمرائقاب!مثلمعارضةعلىالقضاءمنوتمكنهمابشجاعتهماأعجب
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الأخ!شي!منومصرالشاملينقذباللهالمتقىالعباسالخليلهبعثةالذىالاثراك

فحاربهبهادولةلنفسهيقيمأنوحاول.الشامرائقإبنفعصاطغجبنمحمد

عامحلب:للىا!ولهَسيفوإستولىم914هـ/033عامفىوقتلوهالحمدانيون

هـ/3-334آ3ْباللهالمستكفىالعباسىللخليفةالخطبةوأقام333/439

سيفعليسالمستكةوخلعولنفسهالموصلأميرالولةناصرولأخيهم449-5

الولة.

بالسلطات!اصطداصياالشامطدفىالعربيةالقبائلتلكتحركاتوكانت

فىيكنلمول!نالحكامهؤلاءإنزعاجفىسبباَوالإخشيدرالْقإبنمثل،المحلية

سيفبدأسنذ8الوحدوىالتجمعإلىيلَجهالذىالقبلىالتحركهذاوقفإمكانهم

كثيرجذبل!استطاعصفهفىالشامفىالعربيةالقبائلضمعلىيعملالدولة

عقيل.بنىمنوعشائرهاالعربيةالقبائلبطونمن

إلىخرجواالبحريز،،منوأصلهمالشمالعربقيسمقهؤلاءعقبلوينى

ثمالشامشص(لفىوحلببالعراقوالموصلوالجزيرةالكوفهوملكواالعراق

م.8401هـ/477عامالسلاجقةمنهمانتزعها

حمدانلبنىكالرعاياجميعهموكانواكلابوبنىكلبوبنىلانمي!روبنى

العربى"وطا.جعهمالسياسىكيانهمللمربصارحتىالحروبفيلهموجنودأ

ضدبه-صمرولولةلمسي!وواصل،اقيخشيدمثلالتركيةالعناصرإزاءالمميز

-حمح!.-.---

أنطاكيهمضفيوحمصحلبأنفيهتقررص!لح-هعهـمإلىإنتهىحتىالإخسمديين

الحمدانيينب!،الصفاءسادأنالضلحهذانتائجمنوكانالولة،لسيفهى

بينحدثالا،ىالإندماجوهذاالطرقتقامتوألمهالفتنةوهدأتوالأخشدييطه

العربيةالعصهلجباتإتحادبفضلدولةلهمصارتحتىالشامفىالعربيةالقبائل
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فظهرالفاطمى،العصروحتىالعباسيينضعفإبانحمدانبنىرايمةتحت

142301عامكلبوينىكلابوينىطىبنىقبائلبينالعربىالحلف / Lوقد

بينهم.فيماالشاميةالبلادإقدسامعلىالعرييةالقبائلهذهأمراءثح!لف

أعدواالشامفىممتلكاتهمعلىالحلفهذاخطورةالفاطميونأدركولما

هذاعلىللقضاءم3801هـ/042عامالدزبرىأنوشتكينبقيادةكبيرأ!يشأ

جهتهممؤفىالمغاربةعلىيعتمدىالفاطميونوكانالشامى،العربىالتحالف

المتحالفة.الشامبقبائلالهزيمةإلحاقمنفعلاَوتمكنوالمذإلهسيهم

فىمرادسبنصالحأبوهقتلالذىمرادسبنصالحبننصرلكن

وأقامعليهاالإستيلا!منوتمكنحابهإلىسارم2401هـ/415عامالمعركة

للقبائلالحمدانيةالمحاولةبعدالثانيةالمحاولةهىوهذهالمرادسيةألدولة

الخاصالعربىالحكملعودةالشامطدفىتغلغلالذىونفوذهاالشامية

التىالحروبفىشجاعطليعىدورمرادسولبنى،لهاالذاتى!الإستقلكل

منالرومخرجم9201هـ/042عامففى،الصليبيينضدالشامشهدها

أخيهالحكمفىيشاركهوكانصالحبننصرعاليهاوكانحلبلمهاجمةأنطاكية

أرسلواثمحلب،أعمالمنعزازقربهضبةعلىالرومونزلصالحبنثمال

المرداسيانالأميرانفأسرععزاز،إلىالروهىالجيشقادةكبارمنسرية

حاكموأرغما،ساحقةهزيمةبالمهاجمينينزلاأندىاستطاعاالبلادعنللدفاع

م.9201هـ/042عامنهايةفىصلحعقدعلىأنطاكية

الشامبلادعلىنفوذهمفرضحاولواالذينالسلاجقةالأتراكظهرثم

وذلك،للسلاجقةمرادسبنىمسايرةمنالرغموعلى،المرادسيةحلببينهاومن

عامحلبفىمرادسبنىأميرصالحبنعطيةمنمنهمجماعةقامعندما
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وتقوىقواتهإلىصالحابنفإستقبلهمخدماتهمعليهوعرضوام6201هـ/454

إلىالسلاجقةفلجاوالسبقة،صالحبنعطيةبينخلافوقعأنيلبثولمبهم،

فىببمحاصرةقامالذىنصر"بن"محمودهومرادسبنىمنأخرأمير

تتش"الدين"تاجظهرحتىالمرادسيينأيدىفىحلبوبقيت4546201/عام

أهالىفعاونهم9701هـ/472عامفىحلبعلىالإسلَيلاءوحاولالسلجوقى

مسلمفإستطاعحلب،ليملكوهالموصلأميرقريشبنمسلمإلىوبعثحلب.

فىسقطتحف!المرادسينِأيدىفىحلبوبقيتهم0801هـ/473عامتملكها

لأ.08.هـ/473عامالسلاجقةأيدى

بنووهم،ربيعهقبالًلظ!ركانالموصلصاحبرنكىالأتابكعهدوفى

وولىالجنوبعربطئإلىأصولهموترجع،الجراحبنىمنحازمبنربيعه

دمشق.حاكمالسلجوقىطغتكينعهدفىالشامعربإمارةربيعه

ووفد11ة4594/عامالشامحكمبنْرنكىصحمودْالدلحننورتولىولما

شاركالدينصلاحالسلطانعهدوفىبذكرهوشادالديننورأكرمهربيعةعليه

م2911هـ/285عام-فىالساحلصليبىضدحروبهفىالدينضلاخمعالعرب

يعدالذى-المملوكىالعصرفىالشامفىالعربلةلجائل2الكبيرالحربىا!دوروكان

من!لتىالعالميةبالأحداثلإرتباطهاالشامتاريخقىالخاسمهالفتراتأهمبحق

وأشهرهافمركةأولمنذالشرقمنالقادمالمغولىالزحفصدوأخطرهاأفمها

ضدالإنتصاراتوتحغيقالهجوملورثخ!ا48ْ52ء.عام(جالوتعين)

المملوكية.الدولةعصرفى2أوربامنالقالممالصيايىالعدوان

"يه!"
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الإسلاميةللبلافىالمغولىالغزو

والخوارزميينالمفولمنكلوصارالخطادولةعلىالمغولإستولىبعدما

كانالعداءإنبلومودةوفاقعلاقاتبيذسماالعتاتتكنلمهتجاورين،

خوارزمإلىجنكيزخانبهمبعثالذينالتجارمقتلحوادثبسببمستحكمأ

خوارزمالدينعلاءمحاربةعلىالعزمجنكيزخانفعقدأترار،مدينةفىونزلوا

المغولية.التجاريةللبعثةجرىمماللإنتقامشاه

مقتلعاموهوم1218هـ/615عامفىلمحوارزمالغزوجنكيزخانبدأ

كلعلىأولأفإستولى،مرسومةخطةوفقالغزوبدأأترار،فىالتجاريةالبعثة

الدولةأقاليمعلىالأستيلاءأمروزعثموجيحونسيحوننهرىبينالواقعةالبلاد

توجهفمخوارزمإقليمإلىمغولىجيشفتوجه،وقوادهأبنائهبينالخوارزمية

أعالىمدنالمغولفيهيخضعالذىالوةتنفسفىخراسابئإلىأخرجيش

المغولقوادأخذبينما،غزنهعلىللإستيلاءليمهدواوجيحونسيحوننهرى

إحدىإلىاللجوءإلىإضطرحتىشاهخوارزمالدينعلاءيطاردونالآخرين

العجمىالعراقأقاليمفىيفسدونالمغولبينمافيهاليختبئقزيىلنبحرجزر

الفرسهنأقواميسكنهاكانالتىالنهروراءمابلادوفىوجورجياوأذربيجان

صحرواىإقليميقعوبينهماخوارزمإقليممنهاالغربفىهـلقعوالعربوالترلا

وخصفرق،أرب!إلىجيشهقسمأنبعدالجهةتلكعلىالهجومجنكيزخانبدأ

المغولفاجأالطريقةوبهذهلهم،حددهمعينجزءعلىالإستيلاءبمهمةفرقةكل

علىللهجوموكلفواحد،وقتوفىالجهاتجميعمنشاملبهجومالمسلمين

.وأج!اىججحاىإبن!هألرارمدلنه

إحدى)جند(مدينةبإخضاعللخانا!برالإبنجوجىقائدهوكلف
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وهماوجنده"بنكت(1علىوللإستيلاء،سيحوننهرعلىالقويةالإسلاميةالحصون

لغزوها.قوادهكبارمنثلاثةكلففقدسيحوننهرعلىوالمنافذالمعاقلأهم

وراهماقلبعلىللهجومتولوىإبنهوشاركهبنفسهجنكيزخانرأسوقد

.خوارزمالدينعلاهوصولدونليحولوسمرقند،بخارىعلىوإستولىالنهر،

سيحون.نهرمنالشرقفىالمحاصرةالمدنإلىشاه

والمدنا!ورأهمعلىالإسلَيلاءبقصدالحربيةخططهمالمغولوضعلقد

منوالمؤنالحربيةالإمداداتيمنعحتىالكبيرةالجيوشتجمعمكانوهى

.المحاصرةالمدقإلىالوصول

بعثةرجالبقتلخان""دينالالخوارزمىحاكمهاأمرالتىأترارمدينةأما

المحصاروقادأشهرخصمنةلمدةالمفولالمدينةبحصارقامفقد،التجاريةأترار

عنالخوارزهيونعجزفقدعسكريأالمدينةتقويةمنالرغموعلىوججتاى،إجتاى

الحصارفإنتهى،المحاصرينبينمفقودةكانتالثفةولكنالصمودمواصلة

وهوالقلعةإلىلجافقدخانيتالأما61،1219ءعامفىقهراًالمدينةبتسليم

قاومهاولكنهالمغولمنجندلِانفتبعهالقلعةمنالهربحاولثمشهرمدةيدافع

.جنكيزخانمعسكركانحيثسمرقندفىالمغولأيدىفىوسقطجلوىلون

فىفعلتهجزاءمنهللإنتقامبتعذيبهجنكيزخانأمرالذىخانيتالأقتيد

قادهالذىالمغولىالجيسهاجمهاسيموننهرعلىوتقعجندمدينةوفىأترار،

سيمون.نهرمجرىعلىالمغولسيطروبعدهاجنكيزخانأبتاءأكبرجوجى

المقاومة.ج!ويعدمأدركنماحإليلأغادرهاف!ررالمدينةحاكمأما

ا،خولو!سلمهاالتسليما3عليالاغلبيةوافضآمابعدتسليمهاالمدينةوقررأهالي
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خوارزما-قليماليمتجهينوغادروهاشئونهايدير!تحكاماليقيادتهاوأسندوا

عليبنكتمديننةعليبالإستيلاءجنكيزخانكلفهماكينالثلائةالقادةالَجهثم

!خلو)الذينللمغولبنكتسلمتوقدمنها،الجنوبفيرخجندةسيحوننهر

الاهاليوقالواالمدينةجندفقتلوا،فيهالمنبالأمانعهدهمونقضواالمدينة

مدينةاليجنوباسيرهمالمغولواصلثم.الحربيةالاعمالفيلاستخدامهم

مغدرةملك""تيمورحاميتهاقائدقررالمدينةهذهوفي،سيحوننهرعليخضدة

عنوتبعدالنهروسطصغيرةجزيرةاليجنودههنألفامعهوصحبالمدينة

المغول.أيديمشَاولعنبعيداشاطنيه

ألفاخمسونيرافقهممغوليجنديالفعشرينمنأكثرالمغولجمعثم

فيالاعتصامفيخطتهعليهويفسدوا""تيمورملكليقاتلواالخوارزهيينشبابمن

،لنهربهاوسدواالمجاورةالجبالمنالأحجاراحضارعليفعملوا،الجزيرة

اليعمدملكتيمورأنإلاملك،تيمورهعقلاليالجنوديصلطريقاهنهاوجعلوا

سفينةعشرةاثنيفبنيإليها،الوصولوبينبينهمويحولالمغولبهايواجهخطة

طريقيبنونالذينالجنوداليببمضهايبعثبالجلودجدرانهاغطيكبيرة

،بالسهامبقذفهمالعملمواصلةهنهـممنعوهمالجنودهؤلإءعلييغيرونالحجارة

سبعينفاحضر.الهربعليعزمخطتهنجاحمنجدويتيمورملكيجدلمولما

كانواالمغولولكنالنهر،شمالاليبهاواتجهوالأمتعهبالجنودوشحنهامركبا

قربالمغولجندمنكبيرةقوةحشودأخباروصلتهثم.اتجاهكلمنيراقبونه

تيمورملكفلجأبالسفناغلققدالنهروأن،سيحوننهرضفتيعليجندمدينة

تمكنثممريرقتالفيالمغولالجنودمعودخلجوادهفاعتليأخيرةحيلةالي

ال!اخيراووصلبففسه،يهربأناستطاعحتيمطارديهعليالتحايلمن

.شاهخوارزمعلاعالدينبنضكبرتيالدينجكلمعتقابلحيثخوارزم
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بخارىإلىتولوىهولىابنهيقودهالذىبجيشهتوجهفقدجنكيزخانوأما

وهوسلكهالذىالطريقعلىتقعالتىالمدنعلىالإستيلاءمنجنكيزخانوتمكن

فيهامماوجدهسلبهاأنبعد،مغوليأحاكمأمنهاكلعلىوعينبخارىإلىمتجها

التىبخارىمدينةحصارفىإستخدامهيمكنمنجمعثم،والفضةالذهبمن

بلغتالتىالإسلاميةالقوةالمدينةتغدولم6169121/عامفىحصارهابدأ

ضدبالمقاومةيسمحمستوىفىمعنوياتهمتكنلمحيثمقاتلألفعشرون

منلهمتحققمابسببحدأقصىإلىمعنوياتهمإرلَفعتالدينالمغولالغزاة

إنتصاراتهمصارتحتىقصدوهاالتىالبلادأنحاءجميعفىمت!اليةإنتصارات

خصومهم.علىهجومهمتسبق

علىالمفاجىبالجهوموقيامهمالمدينةفىالمقاتلينشجاعةمنالرغموعلى

شدةمنأنهمإلا،صفوفهميخترقونوهمالإرتدادعلىأرغموهمحتىالمغول

نأإلاحليفهمكانالنصرأنمعبأنفسهمةبالن!بيكتفونالمغولمنالرب

وهزيمتهمالمغولتتبعبإمكانهمكانالذىالوضةفىالفرارإلىدفعهمالخوف

المدافعينإنسحابفرصةإنتهزواالمغولولكنصفوفهمإلىالنصروتحويل

النصرإنتزعواحتىسيحوننهرقربشديدقتالفىمعهمودخلواوتتبعوهم

قاضيخانالدينبدرإبلاغإلىالمدينةأهالىالموقفهذادفعوقد4لأنفسهم

فىالمدينةأبوابوفتحتالخانفإستجابالمدينةتسليمفىجنكيزخانليخاطبوا

أنهعلمولما،فرسهراكبأالمسجدالخاندخلثم،للمدينةالمغولىالغزوعامنفس

تستباحبأنلرجالهإشارةوأعطىالمنبرصعدالسلطانقصروليساللهبيت

حتىقلولهمعلىالسروريدخلبمابالإحتفالالقيامحريةرجالهوأعطىالمدينة

أمسكبمينمايغنونوهمالخمروتناولواالخمرقربالمسجدإلىأحضرواإنهم
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منبنسخهملؤهصناديقالمسجدإلىوأحضرفىاخيولهمبعنانالأنمةكبار

وبعقيدتهم.بالمسلمينللإستهانةإظهار!خيولهمحوافرتحتوقعتالقران

يكنلموجنودههوفعلهماأنوأبلغهمالمجتمعأعيانجنكيزخانجمعثم

أموالمنأخفوهمابإحضاركلفهمثمالخوارزمى،السلطانفعلهلماإنتقامإلا

له.ويقدمونهامدفونه

شرالمغولإنتقمفقدالقلعةفىالخوارزميينالجندمنإحتمىمنأما

بإشعالوأمر،القلعةرجالبفعلالمغولجنودمنقتلماجزاءالسكانمنإنتقام

وبعدخشب،منكانتبيوتهاأنفيهاالنارإشتعالعلىوساعدالمدينةفىالنار

النهرماوراءإقليمعاصمةسمرقندإلىإتجهأنقاضابخارىمدينةالخانتركأن

الجدويدة.المدينةحصارفىليستخدمهمبخارىمنهمالذينالأسرىمعهوجمع

الأسرىمنالسيرمواصلةتعذرعليهممنتخلصجنكيزخانأنعلى

التىالتجاريةالأعمالفىالدولبينشهرتهاسمرقندمدينةبلغت،بالقتللضعفه

ولهامحصنةمدينةوكانتالنهر،ما.وراءبلادفىالاْخرىالدولمنأىتبلغهالم

منألفستينحاميتهاوبلغتالحديد؟مننباباعشروأثنانكنهاللدفِاعأبراجا

الرغموعلىعنهِماللدفاعمِدربةفيلاًوعشرينالفرسمنألفوخمسينالأتراك

نفسعلىتكنلمائمعنولةالروحأنإلاللمدينةالمخصصةالدفاعقوةمن

المستوى.

إلىالأسرىقسمواحيثالمدافعةالقوةلإرهابخططوافقدالمغولأما

وكأنهمالخوارزميينأمامفظلاوابحملهارايةأفرادعشرةكلوأعطواجماعات

المقدمة.فىالذينالمغولمنالفرسانعنفضلأكبير،جيش
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الهزيمةأنإلاالمغوللقتالبالمدينةالتىالقلعةرجالمنجماعةوخرج

فىالمشاركينالألَراكجماعةأندرجةإ.لىبالمدافعيناليأسبلغوهنابهم،لحقت

المجنسمنأنهمبإعتبارهممصالحتهعلىالخانمفاوضةفضلواالدفاعقوة

ووافقخوارزمشمالفىيقيمونالذينالتركقبائلمنكانوافقد،التركى

والإلتحاقالمغولخدمةفىالدخولعليهموعرضالعرضعلىجنكيزخان

أبوابلهموفتحوعائلاتهمهمالمدينةمنبالخروجلهمصرحثم،بجيوشهم

المغولى.المعسكر

يتقدمهمالمدينةمنالدينرجالكبارمنجماعةخرجأيامعدةوبعد

يؤمنهمأنعلىالمدينةوتسليمالصلحعليهوعرضواالخانوقابلوا،المدينةقاضى

الذىبوعدهالخاننْكثولكنأبوابهاالمدينةففتحتالخانووافق،حياتهمعلى

المدينة،منبالخروجالأهالىإلىأمرهالخانأصدرفعندما،نفسهعلىقطعه

جنكيزخانقامئمالقلعةعلىوإستولى،بقتلهمفامرالخروجعنالبعضتخلف

إلىضمهأخرعددأإختاركماحاشيتهإلىوضمهمالأهالىمنجماعةبإختبار

منالفهْخمسينبإعادةسمحثمالمغولى،الدفاعقوةفىبهللإنتفاعجيشه

أوائلفىسمرقندوتحولت،ذهبيةقطعةأنفمائةمقابلالمدينهَبدخولالأهالى

المغولى.الجيشسيطرةإلى.i'"1ول17عام

بوضعفاْمردمارمنوأهلهاالمدينةأصاببماالمغولىالخانيكتفولم

والصناعاتالحرفأصحابجمعثم،العامفىدينارألفثلاثمائهقيمتهاجزية

فىيعملونألفاَثلاثينبلغقدعددهموكان،قورمقرةإلىوصحبهمالمدينةمن

الإسلامية.الحضارةمنالكثيرالمغولإلىفنةلواالمغولخدمة
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إدراتهافإنالمسلمينأيدىفىظلتالمسعلمينممتلكاتأنهنالرغموعلى

لإصلاحللمغلوبينالفرصةيعطوالمالمغولفإنوبذلك،المغولإشرافتحتكانت

شانهم.

كانتحيثالخوارزميةالولةأراضىفىالتقدمفىصعويةالمغوليجدلم

تمامأ.هدهتقدللخوارزميينالدفاعيةالخطوط

***

الخوارزميةللدولةألغرلىالإقليرفىالمغول

شاهخوارزمالدينعلاءالسلطانعلىالقبضعلىعزمهجنكيزخانعقد

فارسألفمنمكونةقوةقالْدلكلوعينالمهمةبهذهللقيامقادتهمنإثنينوكلف

إنالسلطاظهورحالةفىأما-،خوارزميةقواتمواجهةحالةفىمعهوتقاتلتتبعه

عليه.القبضيتمحتىاثرهتقصىثعليهامنفردأ

القواتتلكعليهامرتالتىالمددنتسلمولمبقواتهماالقائدانهذانسار

السلطانأما،الهوانلقىقاومومنوشأنهتركمنهاخضوعهأعلنفمن.المغولية

منالفزبيةالأقاليمإلقالتوجهرافقتهالتىوحاشيةهوفضلفقدالدينعلاه

بهاويقاومالمبعثرةجيوشهتنظيمهناكليعيدغزنهمدينةإلىالإتجاهوقررلولته

هذهخطتهعنعدلثمالفد،إليالإنسحابأمكنهالنصرعليهتعذرفإذا،المغول

خراسانإلىأولأدهاتجطالعجمىالعراقإلىالإتجاهوهىأخرىخطةإلى

يبحثونالبلادفىبعثواقدالمفولأنالدينعلاءعلمثمنيسابور،فىبهالماستقر

العجمى.العراقإلىمتجهأنيسابوربمغادرةعالإسرافقررعنه
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نيسابور..كلىالمغولإستولىأنوبعدنيسابورإلىوصلوافقدالمغولأما

العجمىالعراقإلىوصلواحتىفسارواالدينعلاءعنالبحثفىجطوا

المحيشقادةمعنويا!،منالرىمدينةسقوطفاْضعف،الرىمدينةعلىلىاستولوا

بنفسه.النجاةفىإلاأحدهميفكريعدلمحتىالخوارزمى

لاوحيدأ،قزوينبحرجنويى"مازندان"إلىإتجهفقدالدينعلاءوأما

إليهمبالتجائهرحبواالذينبالأهالىوإستعانشيئأ،الدنياحطاممنيملك

.مازندانساحلمنقريبة،قزوينبحرفىالجزربإحدىالإحتماءفىوعاونوه

ظهرالبحر،ساح!،علىالتىالقرىإحدىفىمايزالوهوأيامعدةوبعد

يتجنبحتىالساحاطعنمماختفىالسفنإحدىبركوبالدينعلاءفأسرع،المغول

يصلواأنالبحرفىرأوهالذينالمغولخيالةبعضحاولولماالأسر،فىالوقوع

إحدىإلىالوص!ص!منالدينعلاءتمكنوأخيرأ،غرقواالماءفىسابحينإليه

إليهتقدموهنا،الخيامإحدىضوأقامالأعداءمنللإحتماءالصغيرةالجزر

بها.ودفنءلمتحتىاليوهيةالمعيشيةبحاجاتهبإمدادهبالشاطنالمقيمينالأهالى

منومسمعمرأء،علىالعهدبولايةمنكبرتىالدينجلاللإبنهأوصىقدوكان

بطاعته.وأهرهمالآخرينأولاده

عامفىقزوينبحرجنوبىمازندرانإلىوصلوافقد!المغولاما

يعئرواأنعصمىالرىمدينةإلىوصلواحتىسيرهمتابعواثمامهـ/617022

مأ"خاتون"تركانأيديهمفىوقعتالطريقوفى،الدينعلاءالسلطانعلى

فىفوقعتالعجه!العراقإلىالإلتجاءفىترنجطوكانتالدينعلاءالسلطان

وضتنياتوفضةذهبمنمعهاكانماجميععلىالمغولواستولىالأسر،

.جنكيزخانإلىبهاوبعثواثمينة
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إنعدامعلىالمشاي!عبينالقائمالدينىالخلافساعدالرىمدينةوفى

المغول!خلولماخصومهممنللإنتقامللمغولالمدينةأبوابوفتحبل،المقاومة

تفرقة.بغيرجميعاًمنهمإنتقموا

شرهنا(ررينةينقذأنحاكمهاإستطاعالتىهمذانإلىالمغولإتجهثم

ف!ركوهايشت!!نماكلمنالغاليةوالهداياالصلحعرضبتقديمةالمغول

منالكثيروسقطمقاومةأشدالمغولوقاومتدافعتالتىقزوينإلىهتجهين

المعنولاتضإنخفإنثم،المغول!سيطرةتحتالعجمىالعراقسقطثم،الجانبين

كثيردونالأقاليمهذهصدنعلىسيطرتهاللمغولسهلتالغربيةا+ماليمفى

جورجيادضمحلفعقدحاولتفقدوجورجياوأرانأذربيجانمدنأماء،عنا

الهدفهذاتحقي!قمنالمغولتمكنهملمولكنالجزيرةوبلادوخلاطماذربيجان

بإفشاله.واسرعوا

دجلة،منبأوقرالعراقارضفىأربلإلىالمغولجيوشوصلتولما

ولتنفسهالعباسىالخليفةأنزعجحتىالمنطقةتلكفىالحكامقلقبذلكوأثاروا

والموصلأربلأتابكياتإلىوبثالمغوللمواجهةإسلامىحلفبعقدالمناداةإلى

مدينةإلىب!،وبعثواجيوشجمعوالموصلاربلأهراءدماستطماعوالجزيرة

إلىبجنودهبعث،قدبأنهإعتلنرالأشرفالملكأنإلاأرولمدنإحدى)دقوقا(

إستولواالذينالصلبيينضدحروبةفىمعهوالوقوفالكاملأخيةلنجدةمصر

إعدادهاتمالدىالقوةمعليشاركوافارسثلاثمائةالخليفةقدموقددمياطعلى

فىالمسلمينجيوشبإجماععلمواعندماالمغولوظنالبلاد،عنالمغوللصد

عليهمتتغلبقدالإسلاميةالقوىتحالفمنتشكلتالتىالقوةتجاأنإربل

وعندالعجمىالعراقإلىالعراقمنالإنسحابقررواثممواجهتهافىترددوا

بلادها.إلىالإسلاميةالجيوشإعادةلَقررذلك
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وأفسدواوجورجيا،أرانأذربيجانإلىالمغولعادالعجمىالعراقوفى

وخيراتها.البلادتلكأموالعلىإستولواثموخربوافيها

***

الشرتجيةأولىلافىاطغول

علاءالسلطانعنبالبحثوسوبوتاىشبىالقائدينجنكيزخانكلف

الخوارزميةالدولةشرقوجاباالبحثفىبمهمتهماوقاماشاهخوارزمالدين

منصهماكانبماعسكريةبأعمالخلالهاوقاماالسلطانعنبحثاَوغربها

ا!ثيرافىفوليانالقائدانهذانجمعثمقائد،لكلجندىألفتعدادهابلغجنود

أنضمواالذينالبلادلَالةأهالىمنوا!رادالتركمانمنالمرتزثةالجنودمن

!"؟حروبهمفىمعهمللقتالالمغوللواءتحت

والبحرقونلنبحربنالواقعةالمنطثةوشبوتاىشبىالقائدانعبرثم

هـ/062عامفىمرةلأولالروسطدفىالمثولوظهرقفجاق،جدإلىالأسود

أوربا.أهلقلوبفىالرعبوألقوام1223

كبيرةمغوليةحملةوجمهتم29-1241لإ7هـ/624-963أجتاىعهدوفى

فأخضعم1335هـ/632عامفىجنكيزخانحفيدباتوبقيادةأورباإلى

،كبيرةجزيةعليهلوفرضروسيادىاكتسحقزوينْبحرشمالىالواقعةالاْماليم

هنغاريا،!مربكماوسيليزياومورافيابولندافىوالدماروالخرابالرعبوألقى

بعدماأوطانهمإلىوعالوام1248هـ/638عامفىالبلادهذهالمغولغادرثم

أجتاى.بوفاةعلموا
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الأسودالبحربينالواقعةالأراضىأختراقبعدأورباإلىالمفولإتجهلقد

الآخرالطريقأماوسوبوتاىشبىفيهسارالذىالطريقهووهذاقزوينوبحر

شمالىالواقعةالأراضىيخترقطريقفهوأورباإلىبحملتهباتوسلكهالذى

شعوبقلوبفرالرعبيلقواأنالمغولإستطاعالطريقينهذينوعنقزوينبحر

يعرضونجميههمفصارواهناكوا!ولةالدينرجالكبارالخوفلذلزلأدربا

ليرضوهم.المغولعلىخدماتهم

وكانوتركيهسلافيا"شعوببينهماومنكثيرةشعوبالمغولشعبقهرلقد

هزيمةوعقب،المغولجيوشصفوففىالمقهورةالشعوبشبابتجنيديتم

فىبدورهمإشتركر-االذينالمغولجيوشفىالروسمنكئيرتجنيدتم!سيا

أصلهنالمحاربينعددبلغلقدوآسيا،أورباشعوبوقهرواكثيرةإخضاع

جيوَشهمإشالمغولضمكذلكللغايةكبيرحداَالمغولجيوشفىروسى

لىالشرقيةلأورجماالمغولىالغزوأنعلىوالبولجار،والدجاروالقفجاقالشركسى

الأوربية.الشعوبكيانفىملحوظأتغييرأيحدث

وألحقتالشصرقيةأورباإلىوالقوقازإيرانعبرالمغولىالزحفكانلقد

38ءعامالهزبمةلقبتالمغوليةالكعَائببعضأنإلاالروسيةبالجيوشالهزيمة

مراتعدةالهجهيمالمغولعاودثمالفولجانهرأواسطمنفإنسحبتم1232

أسرةحكامالمعار)قفىشناركم6341236/عاموفىمرةكلفىهزمواولكنهم

أراضعلىالإستيلاءوتمروسياأرضعلىللمغولالنصروتحققجنكيزخان

حتىتكراراَمرارأهجومهمالمغولواصلثمم،6380124/عامفىلروسيا

المأنولية.الذهبيةللإمبراطوريةإقطاعيةتبعيةفىالمسكوفيةروسياصارت

كيانعلىمغوشتاليرهناكيكنفلمالمغولىالإنتصارمنالرغموعلى
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أورباسكانعمأورباقلبإلىالمغولىالغزوإنتفلوحينالمقهورةالشعووب

الأدرياتيكى.البحرصوبالمغولدياتجهالغزوذلكغداةوالقلقبالفزعالشعور

عامفىديارهمإلىفجاةعالواالعظيمالخانوفاةخبرالمغولالقادةبلغوحين

.م1225هـ/622

***

خراسانفىالمغول

مدنبعضحاوكأروياشرقدولإلىوسوبوتاىشبىرحيلبعد

المغولى.الحاكمقتلواطوسمدينةوفىالمغولحكممنالتخلصخراسان

فىخراسانإقليمإلىبالتوجهجنكيزخانبنتولوىالمغولىالقائدفكلف

زوجتوجاشريقودهخواسانإلىجيشهتولوىقادمY\.1'هـ/617عامخريف

ولمانشاه!مدينةإلىبهم!اتجهجندىألافعشرةعدكهوبلغجنكيزخانإبنة

منالإنلَقامف!الرغبةالمغولنفوحافىأشعلو!مدينتهمعنالدفاعأهلهاحاول

نحالبوقتلواالغدروإستخدمواإن!تقامأالأساليبأشدإلىفعمد!واالمدينةأهل

أهلها.

إظيمعاصمةمروإحتلالكدفهكانخراسانإل!قإتجهفعندماتولوىأما

اإحتلالوالخداعالحيلأساليبوبإستخدامبجيشهتولوىوإسلظاع،خراسان

إتجهواثمتنهـيلأشدبأهلهافنكلوانيسابورمدينةإلىذلكبعدإتجهواثممرو

المدينةوحاولتنيسابورمنالقريبةهراةمدينةإلىثممرومدينةإلىذلكبعد

بعدماوذلكالأمانبشرطالتس!سوىالمدينةحاكميجدولمجدوىدونالمقاومة

بالمدينةأحاطواالذينالمغولجيوشأمام.المدينةعنالدفاععنعجزوا
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يؤمنأنبشرطبالتسليمالمرضقبلإتولوىوقد،الجهاتكلمنوحاصروها

المدينةأهالىعلىقلبهالحقدملأالذىتولوىأنإلاأوراحهمعلىالأهالىالمغول

يفولمالمدينةبأهلغدرالتسليمأهلهامنليطلبأرسلهالذىرسولهقتلوالأنهم

الأهالىطلبهماعلىوافقحينأنهكما،بالأماننفسهعلىقطعهالذىبوعدهلهم

فارادقوتهأفرادبينوقعالذىالأنقسامضغطتحتكانلأنفسهمالأمانمن

رجاله.معهواجهةدونالإنقسامهذاعبور

شاركهولكنهالمدينةعلىمسلماًحاكماًتعيينعلىتولوىأقدمهراةوفى

جنكيزخانأباهليقابلتولوىإستدعاتخبرءجاثم،للمراقبةمغولىأخوحاكم

جيحون.نهرعندالطالقانمدينةفى

هذاإخضايممنتمكنقدخراسانفىتواجدهفترةخصتولوىوكان

للمغول.تبعيتهوجعلالإقليم

علىالتركيةالقبائلإحدىأقدمتلخراسانالمغولإحتلكلخلالوفى

المغولعادثمأرمينيهإلىغربا،وإتجهتمرومنبالقربتسكنوكانتالهجرة

الصغرىأسياإلىالقبيلةهذهفإنسحبتأعوامثمانيةبعدارمينيةعليوأغاورا

إحدىعائلةوأربعينأربعمائةمنالمكونةالتركيةالقبيلةهذهزعيملياختار

وستثمظة،بيزحدردعلىأنقرهإقليمفىالسلاجقةحكمتحتالسَالمقاطعات

زعيمهاوفاةبعه.البيزنطيةاياراضىفىبتوغلهاسكنتهاالتىالرقعةالقبيلةهذه

ولقبالعثمانيةالدولةأساسوضعالذىالذىوهو،القبيلةعثمانوتزعمأطغرل

لحقالذىالضرفمنمستثيدأم0013هـ/007عامفىبالسلطاننفسه

واحد.رعيمحوياإلتفافهموعدمخلافاتهمبسببالرومبسلاجقة

***
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كزنهفىاطغول

الولةسلطانإستعادهغزنهإقليمفىضكبرتىالدينجلالالسلطانحاول

نأوإستطاعالهاربةجيشهفلولمنقواتهتنظيمإعادةفىوشرع،الخوارزمية

المحيطهالسهولفىعليهاإنتصارأيحققوأنالمغوليةالفصاثلإحدىيقاتل

غزنة.شمالبيروانبمدينة

وهوللمغولا!برالخانإلىالدينجلالالسلطانأخباروصلتولما

بملاحقتهأواسهأصدر،المنهزمةللدولةالشرقيةالأقاليمباقىإخضاعيواصل

فوصلته،الدينجلالإلىالمغولوأسرعأمرهيستحفللاحتىمعهوالإشتباك

مباشرةالمدينةغادرأنبعدالمغولووصل،منهابالخروجسرعفاًأخبارهم

خطعنلىابعادهمالمغويأخداعمنتمكنالسلطانأنإلاهتابعتهفىفأسرعوا

ا!انعنفيقيشغلهمفيهللسيرأخرطريقبإتخاذقوادهأحدوكلفسيره

هذاأنثوهمونحبعلهمأسلواياًبذكائهالقائدهذاإستخداموفعلأ،اللينجلال

جلالفاْمنإثرهفىوساروافشَبعوهالسلطانفيهسارالذيالطريقهوالطريق

إلىالسلطانوصلجهيدجهدوبعد،شرهممنونجالهالمغولتصهخطرالدين

يستردأنالدببئجلالإستطاعالمدينةهذهوفى،خراسانفىزوزونمدينة

الأذىوالحاقلهالمغولتتيعخشيةالرحيلعلىعبزمثم،وجنودههوأنفاسه

ثلاثةبعدغرنةمدينةإلىوصلرحلتهالدينجلالواصلولماوأهلها،بالمدينة

المغوللقتالكثيرةجماعةإليهوإنضمإليهمب!ومهالاْهالىفرحوفيهااْيام،

الدينجلال!دىاستطا.فارسألفسبعيننحوإليهأنضممنعددوبلغالمعتدين

يزيدمامنهمقتلحيثإنتصارأجحق!أنالمغولجيوشطلائعمعإشتبكحينما

مغولى.معَاتلألفعلى
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رابطواألفثلاثينمنهكوقمغولىجيشفوصلالمغولإمداداتتوالتثم

.اللزومعندللقمَالوكأحتياطىكابلمدينةمنقريباَ

هنبدررهخرجالذىالدينجكلجيشلقتالبجيوشهمالمغولسار

غزنة.منيوممسيرةعلىوتقعبالمدينةالمحيطينالمغوللملاقاةبيرونمدينة

ووسط،وميسرةميمنةمنهفجعلجيشهنظمفقدالدينجلالأما

الدينجلالميمنهَالمغولوهاجم،المغوللملاقاةإستعدادأالخيلالجنودوإمتطى

يوقفواأنوالوسطالميسرةجنودوتمكنمغولىمقاتلألافعشرةفىوهم

ثم،معسكرهإلىعائداَفريقكلإنسحبالمساءوفى،يومأالقتالوظلالمغول

ودخلتإليهموصلتإمدالىاتبأنالخصمتوهمالتىالحيلإلىالمغوللمجأ

!صممالحيلةلتلكيستجبلمالدينجلالأنإلاالدينجلالقادةعلىالحيلة

الخوارزمى،الجيشميسرةالمغولوهاجم.القتال!إستمر،المغولقتالعلى

بالفرار،ا،خولفاْسرعتالسهاممنبوابلالمغولبقذفالسهامحملةفاْسرع

المغولالدينجلالجيشوتتبعالدينجلاللصالحالطرفينبينالموقفوتحول

وراءخيولهمالفرسانوركبترؤسهمفوقالساقطةالسهامهولمنالفارين

الوديانكئرةأعاقتهمحيثللهروبفرصةيجدوالمالذينالمغولمنالمنسحبين

فنىحتىالمغولجيشمعظمفقتلالخوأرزمينسيوفوحصدتهمالمتقطعة

غالبيتهم.

إلىتبادر،الخوارزميةالمدنبعضإلىالمغولهزائمأنباهوصلتولما

المغول،علىةهراوثارتالمغولفهاجموا،لصالحهمستتغيرالأحوالأنذهنهم

فىوالمقاومةالمفولبينالقتالوإشتعلهراةإلىالنجداتبإرسالالمغولفأسرع

فىالمدنفسصطت،بهزيمتهمأسرعبينهمفيماالمدافعينإنقسامأنإلا،هراة

.م1223يونيوهـ/961عاممنالأخرجمادىفىالمغولأيدى
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يخضعولمواهلسببجلد-الدينقادةمنقائدينبينالخلافوقعكذلك

عردعلىبشافىهـ"ةإلىبجنودهعليهالمعتدىفإنسحب،عليهالمعتدىأوالمعتدى

بعدقواتهضعفالدينجلالأدركولما.الفوريةالجنودمنكئيروتبعهالهند

وردتكما.السندنهرغربىالواقعالسهلإلىمتجهأإنسحبالحادثةهذه

فىبجيشهلحقتالتىالهزيمةلردغزنهإلىجنكيزخانبإتجاهالأخبار

بيروان.سهول

إصلاحعلىعملواأنفسهمراجعواأنبعدالمنسحبينالقادةأنعلى

جلالعقدةغد.الأمانفواتبعدولكنالدينجلالجيشإلىوالإنضمامالموقف

،هناكصحسنالأحواللعلالسند،نهرإلىبجنودهالعبورعلىالعزمالدين

بجيوشه.لحقتالتىالهزيمهَمنللثارالقد!ومإلىأسرعقدجنكيزخانكانولكن

لجيوشالدينجصوثبتوجنكيزخانالدينجلالبينمعركةوقا!ت

تلحقالهزيمةوكادتعليهومغلبجنكيزخانبهوكانالقلبعلىحملثم،المغول

مقاتلألافعشرةمنمكونأأعدهقدكانكمينأأنإلاالكبير،المغولىبالزعيم

فىالدينجلالووقفالجيشفتف!فهزمواالدينجلالميمنةعلىخرجوا

فىثغرةفتحوحاولوا،فائقةببسالةيدافبونمقاتلسبعمائةوحولهالقلب

يمتطىوهوالنهرإلىاللجوءإلىالدينجالوإضطرجدوىدونالمغولصفوف

منالشرقىالجانبإلىوصلحتىذرعأعشرينإرتفاعمنجوادهصهوة

فأحتهءصرهمنالسابعةفىوكانالنهرفىأبنائهأحدووقعالنهر،

الأسر،منويخلصهمليقتلهميرجونهأهلهصرخولما،وقتلهجنكيزخان

فغرقن.فأمربهن

الأقاليمإملَلاكفىحكامهاتوسعئم.الغوريةالدولةقامتالفدوفى
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الفدية.بالأقاليمإكتفاءغزنةمنإنسحبواالخوارزمينظ!روبعدلالفدية

يستردواأنإستطاعو!عراةحفاةالهنددخلواالذينالخوارزمينأنعلى

بعضحكممحتكانتوالتىالهنديةالمدنعلىالإغارةمنفقدوههابعض

دخلواالغوريةالدولةضعفتفلماالغوريةبالدولةتحتمىالتىالتركيةايأسر

وفىودهلى،ومولتانولاهوركرتسىحكامهمأقوياءحكاممنهموكانالهند

الدولةعنالمدنتلكأبعدلأنهاسكنأيجعلهاأنالدينجلالأراددهلى

أخر.مكانأبإختيارالدينجلالإغراءإلىعمدالمدينةأميرأنإلا،الخوارزمية

وقدملأبنتهزوجأبهورحبالدينلجلالصداقتهبإعلنوبادرالهدايالهوقدم

جلالدىاسنجابالسند،نهرعلى"مولتان"مدينةفىللعيشالنصيحةله

المشير.بمشورةوأخذالدين

فىيجدبمنويعثواالدينحبلالأثرإقتفاءمربدأيجدرافلمالمغولأما

خوهـ،الأخطإرالبحثمواصلةعنتراجعاأنهماغيرالهندبلادفىعنهالبحثة

الرئيسية.المغولقواتإلىعائدينوأرتدواالهند.بلادفىيواجهونهاالتى

الدولةأراضىأصبحتغزنةإكليمعلىالمفولإستيلاءبعدانهعلى

أيديهم.صناولفىالخوارزمية

هـ/062عامفىوذلكمنغولياإليىالعودةذلكبعدجنكيزخانقررثم

MYوقدالة،نجوت،قبائلثورةفهي،للعودةجنكيزخاندعاالذىأما.م

قارسن.أرض!إلىقدومهمعندهنهجا!راالذىالطريقنفسالمغولإستخدم

وإستمع،المسلمينمنالدينرجالبعضجمعبخارىمدينةوصلولما

ولمقالوهمأكلاعلىفوافقهموقواعدهالإسلاممبادئلهيشرحونوهمإليهم
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مكانكلفىموجودوهوللهالعبا،دةأنرأىلأنهمكة،إلىالحجمبدأيقبل

جنكيزخانالمغولىالقالْدأنهـلقال،مكانأىفىلعبادتهإليهالتوجهويمكن

)1(.الإسلامفىدخلقد

فىلهالدعاءمنهمجنكيزخانفطلبالدينرجالإستقبلسمرقندوفى

أبناعهإستدعىثم،المشايخعلىمقررةكانتالتىالضريبةمنوأعفاهمالخطبة

ولديهمعتقابلسيموننهرقربعودتهوفىمنغوليا،إلىالعودةفىليرافقوه

فىالأصلىموطنهإلىمتجهاًالطريقفىجنكيزخانوساروأجتاىججتاى

كماأجتاى،ا!صغرلأبنهالعهدبولايةأوصىبعدمام1224هـ/621عام

التاسعةفىحينذاككانالذىوهولاكو،كويلاىحفيديهمعالطريقفىتقابل

.عمرهمن

)التانجوت(الئائرةالقبائلحاربمنغولياإلىجنكيزخانوصلوعندما

وكانتجنكبخانوشارك،الصينيةسونجإمبراطوريةعلىالحربأعلنكما

بعد.تنتهولممستهرةالحرب

فجعلآبنالْهبينالمغولإمبراطوريةبتوزيعقامجنكبشخانأنعلى

تمشدواقىأرالبحرشمالالواكلعةوالأقاليموخراسانخوارزمبلادلجوجى

تمتدالتىالأقاليموكألكالأسودالبحروشمالىالقفجاقبلادتشملحتىغرباَ

.وسوبوتاىشبىالقائدانأخضعهاالتىبلغارياحتى

-جنكيزخانحفيد-باتوأبنهورثأبيهوفاةقبلجوجىتوفىولما

بولنداوخربوبلغارياروسياأخضعالذىهوهذاوباتوجوجىأب!يهمكان

ودالماشيا.وموارفيا

.55ص6491المعارفدار!طزيتونمحمودمحمد،التاريخع!روالعربالصين)1(
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وإختص،وبلخوغزنةوكاشغرالنهرماوراءببلادإختصفقدججتاىأما

أما.الخطادولةأقاليمبعضوتشمل"!إميلفيهاتجرىالتىبالأراضىأجتاى

إلىبهافعهدحينذاكالمغوليةالعاصمة"قورم!قرةحولالواقعةالأراضى

تولوى.

دىاتجهجيوشهعليهموزعفقدأبنائهبينأملاكهجنكيزخانوزعوكما

ليحكمها!لهخصصتالتىالجهةإلىوجندهقوادهمعالأبناءهؤلاءمنكل

تكوق.أنلهاقرركماالمغوللولةصارتوهكذا
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ارابحالفصل

الإسلاميةألبلافىفىالحوقف

الميدانمنجنكيزخانكياببعد

سياسةونبذالمسلمينبينالإنتقاصلسياسةألعوفىلآثتائج*

والوئاسالمصالح

جديدألظهورمنإلىالمغولعوفى"*
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يرابحألفصل

الإسلاميةالبلافىفىالموقف

انالميلىمنجثكيزخانكياببعلى

جعلهاأقبعد،المغولبإلىعاندأالإسلاميةالأراضىجنكيزخانترك

!مدنهاوخربسكانهاأباد5،ماولافيهازرعلاءجردابصحراءتكونمااشبه

الدين"علاءالخوارزميةالد!ولةتلكسلطانتشردوقدأطلالاَ،صارتحتى

قهزوين.بحرجزرإحدىفىماتحيثالأمربهإنتهىحتىشاه"،خوارزم

وتوارىإختبأمنومنهمبعضهمدىاختباْالقتلبعضهملحقفعْدأبناؤهأما

حيث،للعودةالفرصمةتتاححتىينسحبثميحاربظلمنومنهمالأنظارعكن

السليب.الوطنإعادةأجلمنجديدهنالكفاحيبدأ

المغولإبتعدفلمابهاوإحتمىمارندرانإلى،5شيرشهالدينغياثفرفقد

فبعد،مكانتهوإستعادةالحريةعنالبحثأجلمنالكفاحإلىجديدمنلمحهر

فىأملاكهوإستعادالدينالدينغياثعادبلادهمإلىعائدينالمغولمارحل

اْبنالًهبينالدينعلاءقضْيالذىالتقسيممننصيبهوكانتالولةوغربجنوب

؟"إيغانخالهالولةمنالجزءهذاحكع!فىيساعدهوكانالخوارزمياالدولةفىْ

عليهإالطأعةعصاوشقأختهإبنعلىالدينغياثخالتغيرولكنطائيسى"

بينهكانالمافعباسى،الناصرالخليفةكذلك،جيشهقادهأحدذلكفىوساعده

رجالمنكبيرعددطالْيسى""إيغانإلىوإنضنمقديمءعدامنالخوارزمينوبين

الجيش.

هـ/062عامفىوهزمهمالثالًرينمواجهةمنتمكنالدينغياثأنإلا

علىسيطرالذ!الدينغياثبسلطانلىاعترفطائيسىإيغانعادثمم1323

-301-

http://www.al-maktabeh.com



قزوين.بحرجنوبفىمازندرانإقليموألِضأ،وخراسانالعجمىالعراق

المجاورةالأتابكياتحسابعلىأملاكهفىيوسعالدينغياثظلثم

علىالإستيلاءمنشاهالدينغياثتمكنولماتكلابنسعدالأتابكويحكمها

بالصلحسعدبادرالحصينهالقلاعبعضإلاسعدمعيبقلمحتىفارسأتابكية

أساءولما،فارسأتابكيةمنجزعاًمنهاكليحكمأنعلىوإتفقاالدينغياثمع

فىلهيخلصمنيجدلموأهوائهلذاففىمنغمسأالحكمفىالسيرةالدينغياث

قادته.أماملضعفهالبلادحكم

عنعجزثموهزمهمالمغولحاربالذىمنكبرتى،الدينجلالأما

المغوللقتالالدينجلالىبعودةعلمالذىجنكيزخانمعقتالهبعدمقاومتهم

مواجهةالدينجلاليستطيعولم،جيوشهضدحربيةإنتصاراتوتحقيق

منفعلأوتمكن،الآلافعشرا!الدينجلاللقتالمعهأحضرالذىجنكيزخان

أرضفىقوغلئمالسند،موقعهبعدالهروبإلىأضطرالذىالدينجلالهزيمة

الدينجلالإستطاعوهناكالسند،نهرعلىمولتامدينةإلىلتحتىالهند

غياثأخيهمعلخلافهمإليهفرواقدالقادةمنكثيرينأنخاصةقوتهإستعادة

وواصلالفد،أرضتاركأبكهإلىالعودةعلىعزمهالدينغياثعقدثمالدين

فروضوعرضواطريقةفىقابلهااقىالبلادحكاممنكئيرإليهإنضموقدسيره

جلالوإ!دمالدينغياثأخيهلملاقاةالدينجلكلتقدمحتىوالولاءالطاعة

-يشأمامالدينغياثفظنالمغوليفعلكماالبيضاءالراياتفرفعالحيلةالدين

إلىعادأنيلبثلمغياثولكن،الموقفيواجهجيشهتاركأمنسحباًوفرمغولى

.فارسألفثلاثينقيادةمنتمكن3لجثأخيهلقتالالموةع

فقال،الدينغياثأخيهمعالحليةإستخدامإلىالدينجلاللجأذلكوعند
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أخرغرضأء،دونويجاورهكأخليزورهإلاالهندطدمنيحضرل!إنهله

الدينغياثأخاهوحاربالدينإنقلبجلالوهناجيو!شه،الدينغياثفرقوعندئد

جكلصاروبذ)كلمناعتها،الرىمدينةإلىالدينغياثفلجأعليهوإنتصرفغلبه

لجؤالدينجاثلقوةمنوزادالخوارزميةاللولةمنالغربيةالأقاليميمتلكالدين

إلىفاْجابهملهعصيانهملسابقعنهمالصفحيلتمسونالفارينالرلةقادة

بعدالراكزهمإستعادةإستطاعواالذينالمدنحكامجميعأعلنكما،دعوتهم

فىيشكة!انمنوعزلإليهإطمأنمنفوافق،الجهاتتلكعنالمفولغياب

منهم.إخلاصه

وأبلغتالدينغياثياخيهحبهالدينغياثلوالدهيؤكدالدينجلالأقبلثم

بينحالهانأحسهإلىالأمورفعادتالدينجلاللهاقالهبماالدينغياثأم

الدين.جلالدرلةفىمعززاَأميراَالدينغياثوأصبحايأخولن،

وغزنه!صارزمأقاليمغلىنفوذهوصارالدينلجلكلالأمورلىاستعْرت

يدفىظلالن!روراءماإقليمأنعلىومارندران،وخراسانوفارسوكرمان

الحكاممنف!انالمطلقةالسيطرةالدينجكلإستطاعةفىيكنلمكذلك،المغول

حسبالجزيةتدفعفكانت،الدينجكلللسلطانأسميةبتبعيةإلايعترفلامن

قولةصورةف!،الخوارزميةالدولةتكنفلمالسلطانيقرركمالاالحاكمرغبة

السيطرةسباسةيعيدأنحاولحينماالنظربعيدالدينجلاليكنولممتماسكة

منمؤيدغيرصاروبذلكهوبالأتراكبالشيعةفاستعانالعباسيةالخلافةعلى

يكونأنبإصكانهكانوقدالسنىالإسلامىالعالمبذلكفخسرالعباسيةالخلافة

إلىذلكأدىوقد،شقاقعامليكونأنبدلالإسلامىالمجتمعفىوفاقعامل

تفكلابلوقِابطإتحادهناكيكنلمحيثعامةبصفةالإسلامىالموقفإضعاف

.وانشقاق

-501-

http://www.al-maktabeh.com



المسلمينبينالإنتقاصلسياسةالعودلآنتائج

وألود!صالمصاطة!ياسةونبذ

عمدبلالهعلوللالنفسبسياسةوالعملالشمللمالدينج!يحاوللم

والإنتقامالقوةفرضسياسة،اعدانهمامامالمسلمينأضعفتالتىالسياسةإلى

يقويحتيصهفهاليالعباسيةالخلافةاستمالةهنفبدلا،القديمةالخصوماتمن

العباسيالظصفةمناهضةاليمنكبرتيالدينجلكللجاالمسلمينأهاممركزه

عليالمغولتشببعفيساهمالذيم1225-1161هـ/622-557الناصر

فجعل4ا،خولضدالخوارزميينيساندلموبالتاليالخوارزميةالولةغون

الاسلامية.الخلافةعاصمةنفسهابغدادمهاجمةهدفهالدينجلكلالسلطان

العباسيالضليفةأملاباهنخوزستانإقليماليبجيوشهالدينجلالإتجه

مدينة!حاصرمظفرالدينهوالناصرالعباسىالخليفةمماليكاْحد!ىلحكمه

المدينةهنالضبلالخوأرزهيينعليفتعرالمعّاومةفيحاكمها!اشئدتستر

البصرةاليالدقيجلالجنودبدضوصلكماوالنهبالسلبفيفافاعمنوا

4،هؤلابعضقتا!منوتملقاليهمأسرعالمدينةحاك!أنإلا،اهلهاعليواعلَدوا

جنودبعضهارحلشهرينغيرتسترمدينةحصاريستمرولم.المعتدينالجنود

بغدادبينوتصع-يعقوبقريةوفيبغداد،اليفتجهيظالدينجلال

وجنو،ه.الدينجلاللقتالألاستعدادأهبةعليالخاليفة-كانوخراسان

حينفي،بر-ادلدخولجيداإعدادانفسهأعدقد"الدينجلاليكنلمولما

العباسيالةنالْدكلففقدتنظيماأفضلالناصرالعباسيالخليفةجيوشكانت

!هبعثؤسالةعنفضلا.جنديألفعشرينعددهابلغوقدبقيادتهاقشتمر

الاسراعمنهيطلبأربلأميراليالزاجلالحمامطريقعنالعباسيالخلفة

ومنع!الدينجلااطجيشمؤخرةلمهاجمة،مقاتلآلافعشرةرأسعليطوربالحض
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جلالعادأ.لكوعندهزيمةشرويهزمصاشةفكيبمنيقعحتيالانسحابمن

إنماأنهاسينالعبجيشقالْدقشتمرالدينجكلفاْخبرالحيلةأسَلوبإلىالدين

الإسلاميةالبلادفيهاصارتالتيالظروفهذهفيعالخليفةرضايطبحضر

فاضطر.إهتصامايبدلمقشتمرولكن.ثانيةمرةالمغوليالخطرعودةمنميه

نأإلااظاردهالخليفةجيوشىوتبعتهأتيحيثمنعائداالانسحابْإليهسلطان

عندئذالموقفوتحولالخليفهجيشرو!ذلكفاضعفالحينذلكفيقتل!تمر

بغداد!الىالخليفةجيوشيطاردونعالواحيثالخوارزميين!مالح

بالملاطفةالخلى!فةبادلهوقدالناصرالخليفةيهادنالدينجلالبعثثم

جلاللياتجهاالخوارزمىالدينجلالجيوشأمامجيشههزمبعدماوالملاينة

م1225هـ/2206عامفىوجورجياأذربيجانإلىبغدادمنعاندأالدين

إلىبعدهات!جهثم،ممتلكاتهإلىهـلضمهاأذربيجانعلىيستولىأنوإستطاع

معمتعاونة،وكانت،أذربيجانبخلأفمسيحيونسكانهادولةوهذهجورجيا

وإقتدارا.عنوةعليهادياستولىبقسوةفعاملهاالمغولىالغزوإبانالمغول

جلالأنإلاالمرتز!منكبيراًجيشأأعدتجورجياأنمنالرغموعلى

.م1226هـ/623عامفىوملكهاشلطانهإلىجورجياأخضعالدين

!فىرانبحيرةعلىوئقعخلاطمدينةإلىذلكبعدالدينجلالتوجهثم

العأدلالملكإبم،الأشرافالملكمنعربىحلفتكوسنحممدوالفراتدجلهأعالى

طائفة5!اجهةعلىعملكماالعباسى،الخليفةمواجهةمىخلاطصاحبأيوب

بحر-قزوين.يجنوبفَحصونهاوهدمالإسماعيلية

عالواالمغولأز،فيهالدينجلاليدرككانالذىالوقتنفسفىهذاحدث

جديد.منبالخوارزمينيتربصون
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إستولىكبيرجهدوبعدخلاطعلىالإستيلاءهحاولةإلىالدينجلالعمد

0123عامالمدينةعلى /-/-A kYVضدحلفعف-إلىبذلكيهدفوكانم

العباسيين.

الدولةءأمرامزثلاثةبينخلافالسابقةالفترةظكخلالحدثوقد

وبيتدمشقصاحبعيسىالمعظمفقام،أيوبالعادلالملكأبناءمنالأيوبية

الإستيلاءبهـ-فالدينجلالوبينبينهحلفبعرضجاورهاوماوطبريةالمقدس

نوايا*فىشكلأنهخلاطصاحبموسىالأشرفأخيهفىنكايةوذلكخلاطعلى

ووافقيذلكنهإبلإدونمصرصاحبمحمدالكاملأخيهبزيارةقامعندماضده

عيسى.المعظممعالحلفهذاعقدعلىالدينجلال

عقدالرومسلا!غةسلطانقيقباذالدينعلاءعلىالدينجلالعرضولما

الروم!طلاجقةسلطانرحبالمغولضدالإسلاميةالقوىلتوحيدبينهماحلف

حلفعقددوصنالرسلوعادالتحالفيتملمولكنبالهداياالدينجلكلإلىوبعث

الخوارزمين.مع

يفىمباوبلادالموصلأمراءهعحلفعقدمنموسىالأشرافتمكنثم

ضد،لحلدهذاوكان،الرومسلاجقةسدطانقيقباذالحدفهذاودخلالنهرين

ولتموسى.الأشرفإليعادتالتىخلاطفىالحلفهزمهالذىالدينجلال

.أذربيجانإلىبعدهاالدينجلكل

لكليكونأنعلىالخوارزمىالدينجلالبمحلفأوعقدالأشرفعادثم

إلىالحلف!:اسببويرجع،دولتهإليالأشرفورجعيحكميا،البلادمنهما

لجلالإقدمواأنثاْرادواجديدمنالظهورإلىعالواالذينالمغولمنالخوف

الجميع.يهددباتالذىالمغولمواجهةيستطعيجعلهماالدين
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622هـ/عامفىالخلافةتولىالذىالعباسىالظاهرالخليفةعهدوفى

الظاهرالضنيفةلموتتتملمأنهاإلاالدينوجلكلالخليفةالإتفاقبينتمم1225

المصالحة.إجراطتإتمامقبل

242-12هـ/623-.64العباسىالمستنصرالخليفةعهدفى flعرضام

الإعتداءعدممذ!االدينجلالقبلهابشروطالخوارزمينمعالصلحالعباسيون

الموصلصراحبلؤلؤالدينبدر!منهمالعباسىللخليفةالتابعينالحكامعلى

منابرعلىللعباسيهطالخطبةدماقامةإربلصاحبككبرىالدينومظفر

الخوارزميين.

ذلكوكانوالخوارزهجطالعباسيينبينالوفاقعادالمصالحةهذهبعد

على-التغلبالبينجلالاستطاعوقد،الداهمالمغولخط!رلمواجهةإستعداداً

إلىعمحواالإسماعدليةأنإلاشوكتهاكسرمنوتمكنالإسماعيليةالشيعةطائفة

افي.جلالعلىابلغولتاليب

**،-.؟

جديدالظهورمنإلىالمغولعوفىلآ

افمثماكلكللاججنكيبزخانحاولوقدالداخليةمشاكلهمفىالمغولإنشغل

منغونيا،فىمستقر!غيرالأحوالوظلت،الطاعةعنالخارجةالقبائلبمحاربة

جنكيزَخان.بنأجتاىلإنمخاببلادفمإلىالمغولقادةكبارعادوقد

العودةعلىفعزمخاقاناأجتاىإنتخابتم6269122/عاموفى

.أخرىمرةالإسلاميةالخوارزميةاللولةلإخضاع

الأخرىالأقاليموأ!لالغربيةبالأمَاليمإهتمامهجعلفقدالدينجلالأما

منلغتصبينايدفىالأقاليمهذهتركوقدوغزنه،َوخوارزمخراسانالشرقية
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وإقتربتالخوارزمينلمهاجمةالمغولقادةبعضعاد!لماالخوارزميةالدولةرجال

الدينغياثإنسحدبالمغولوقتالهمالمسلمينلهجومالموقفوتحدد،أصفهانمن

بميمنةالمغولوقاومالمحركةبهذهيباللمالدينلجلأنإلاالدينجلالأخو

فرواالذينالمغولعلىالنصرتحمَيقمنتمكنحتىوالقلبوميسرتهالجيش

قلبكمينلهفدبرواتتبعهمجلالوحاول،المغولجندمنالكئيروقعبعدماهاربين

الجميغ!اجاثمالأنظار،عنهولىاختفى،قواتهوتفرقتفشلإلىإنتصاره

سرعانفإنهمالمغولإنتصارهنالرغموعلىإختفائهمنأيامئمانيةبعدبظهوره

جنودهم.منالكثيرسقطأنبعدعائدينإنسحبواما

مغولىدجيشبعثالذىأبصاىدبرهافقدتمامألهاأعدحربأولأما

هما.!المغولقاو.ةكبارإثنابئالجيشذلكقيادةوولىمقاتلألفثلاثينمنتكون

دخلواحتىمسرعينعبرواخراسانإلىالمغولوصلولماوبيدشوشيرماجون

البلاد؟معضوهمذانالرىعلىواستولواالخوارزميةللدولةالغربيةالأقاليم

المفولجعلوةد،أذربيجانحدودإلىوصلوم1326هـ/628أوائلوفى،الأخري

سهلالسلطانأسرإستطاعواإذافهمضكبرقى،الدينجلكلعلىالقبضهدفهم

نأعلىمهلحمداَأذربيجانعاصمةتبريزدخلوقد،الدولةعلىالسيطرةعليهم

جصلملاقاةيسرعونالمغوللكنالعجمىالعراقفىالشتاءسيقضونالمغول

بحرمنالغربىللساحلالمجاورموقأنإلىالإنسحابإلىويدفعونهالدين

المغولهـورحقةيتوقعيكنلمالذخأالدينجلكلمنمفاجنةحركةوكانت،قزوين

آذربيجان.إلىالعودةإلىالدينجكلفإضطرالسرعةبهذه

بكردياروأمراهالعباسيةبالخلافةالإستنجادالدينجلكلحاولولما

وإشتبكواالمةولإليهوأسرعدجلةأعالىفىأمدإلىوصلإذاحتى،والجزيرة
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ول!بعاباقون،اوتفرقالخوارزمين،منكثيرأواسرواوقتلوافهزموهقتالفىمعه

فتغلبالمغولمنإفنانإليهووصل،الفرسانمنعشرخمسةالدينجلالالمغول

.الآخرانففروقتلهماعليها

أنهوعرفهمالاكرادمنجماعةخاطبأنهمنالرغمعلىالدينلجلالوقدر

لماولكنهلرضبته،البيتصاحبوإ!لحتجابمساعدتهموطلبالدينجلالالسلطان

هذاعنو/سألبالبيتكردىدخلالمغولمنللفرارللسلطانالعدةلإعدادخرج

وضريهالساطانأنهيصدقلمالكردىولكنزوجى،أمنهلقدفقالت،الغريب

وفاتهوكانتأخر.سلطانذلكبعدالخوارزمية!ولةيظهرولم،قاتلةكانتيحريه

أنههنكبرتىالدينجلالالسلطانأخطاءمنأنعلىم6281231/عامفى

ساعدهوأيضأخاصةمركزهمنفأضعفوعاداهمبلجيرانهودكسبأهمل

يحسبأندوندولتهرقعةإتساعهمهكلوكان،الإسلاميةالوحدةتفتيتعلى

مواجهةبهايستطيعدرعقوةيشكلواأنيمخنكانالذينحولهلمنحسابأ

لمغول.اءالأعدا

ل!وزيع،ملةالعفالخططووضعالموازنةعلىالمقدرةلديةيكنلمكذلك

الموقفت،هورلمنعوالمؤنبالأمداديمدهأنيمكنهالذىالداخلعلىطاقاته

علىيكنلموهو،،فحسبوال!وسعالحربإلىإهتمامهكلجعلولكأ،داخليأ

خلاطمدينةفرابهقامبماقاملماوإلاالإسلامفىالحربسياسةباْحمولدراية

العواقبإلىالنظردون،أيامثلاثةالمدينةإستباحةفىلجيشهالإسرافمن

ذلك.بعدعليهاستترتبالتىالوخيمة

بكرديارطل5الإسلاميةالبلادعلىإستيلاعممواصلوافقدالمغولأما

وعبثهم.نجيهمعنيردهممنيجدىاولمونهبواوسلبواوسنجارونصيبينوماردين
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الأهالىلكنفىونهبوهاالعاصمةعلىلىاستولواأربلالمغولدخلثم

بالقلعة.إحتمواأنبعدالإنسحابعلىأرغموهم

نأإلاسامراوبلغواهالعربىالعراقشمالىفىالسيرالمغولواصلثم

وقدللجهاد،المسلصر،فىونادىللدفاعخطةإلىعمدالعباسىالمستنصرالخليفة

على"جبله"ر"حمرين"عندالمغولجيوشمعوحلفاؤهالخليفةجيوشإشتبكت

منكبيراًعدداَوأسرواالهزيمةبالمفولالإسلاميةالجيوشوالحقتدجلةنهر

فىالتوغلمز،المغولمنآلافعشرةتمكن6351238/عاموفى،المغول

فقتلكمينلهونصبواالخليفةجيوشإستدرجؤثم،الثانيةللمرةالعربىالعراق

وأرمينياوجورجياأذربيجانلبلاد!وهمالمغولواصلثم،المسلمينمنالكثير

.الكبرى

البلادمعظمعلراسلطانهمبسطمنالمغولتمكنبحيثالحالصاروهكذا

الآسيوية.المنطقةفىالإسلامية
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اطامسالنصل

اطغولعندواطرليةالإجتماعيةاطيا"

جن!كيزخانخلفاءعهدفىاطغولىالمدفىاط!كر*

الاَمميوىالغربظهورهولاكوفى*

،
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إليلهَلَطلعكانتولكنها،بربريةعيشهعاشاالمغوليةالقبائلومنهاالقبائلهذه

الصينأنهارفيهاوتجرىالجنوبفىلهاالمتاخمةالصينيةالحضارةكنهمعرفة

فىالطينمنالمبنيةالبيوتوأقامت،السنينألافمنذالإستقرارعرفتالتى

أيديهم،إليهتصلماكلوينهبون،عليهايغيرونالمغولفكانقرويةمجموعات

لغاراتمنعاَالقدماءبناهوالذى،ا-؟ظيماالصينسوربناءفىالسرهوهذاوكان

.الشمالمنغيرهمومنالمغولمنالبلو

كنجانجبال9الغربفىبيكالبحيرةبينالواقعةالأراضىشغلوافالمغول

بدويةعيشهعاشواأنهممعالمغولقبائلأنعلىالنتمرق،فىمنشوريا"ثودعلي

عليها،إتفقواوتقاليدنظمأساسعلىسارواأهمفإبَطورهمالتىالقبائلتلكبين

أنفسهمأ-لحواأنهمعنفضلأ،تطورهمعلىفساعدلَهملهم،دستورايياغتبروها

قوية.بروحالشداسًدوتقبل،المغامرةوحبالعنلِفبالتدريب

علىودربوهمالثالثةفىوهمبالقوسالرمىعلىاْطة،لهمبتعليمبدأوا

تربىولذلك،أصوافهامنبمسكهاالخرافوركوبوالفيرانالأرانبصيد

القبيلةلخدمةإستعدادعلىوصاروا،جيدةصحةفىوهمصغرهممنذالأطفال

وروحأ.جسدأأمَوياءوهمشبابهمفى

حىَللرجالتركوإنماالزوجاتعددالزوجيةحياتهمفىلج!يحددواكذلك

بينالغلبةلهموتصيرعددهمليكثرالنسلكثرةبهدفحدودبغيرالونبطتتعدد
بي

ولمازوجةخمسمائةعلىمايربولهكانتنفسهجنكيزخانأنحتى،الجيران

المضبناتمنيحبهاممنيرغبمنزواج!ونالإجتماعيةالفوارق!قف

المغولى.
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اظمسألفصل

اطغولعندوالهرليةالإجتماعية2الهيا

أخنواوقد،القبائلبعضبهمتحيطبدولةحياةالمغوليةالقبائلعاشت

تنفردظاهرةوهىوالتنقلالإستقرارعدمعلىعادةتقومالتى،بالبساطةحياتي

الرزق،طلبفرالمتكررةالدوريةالرحلاتعلىتقوموالتىدانماً،البدوحياةبها

تنطوىوهى،المتنقلةوالزراعةالثماروجمعوالرعىالصيدالبداوةعرفتوقد

والتنقل.التحركعلىقالًمةلأنهاالبداوةعلىبطبيعتها

نوعأخلقشاتهمنالموسميةالحركةمنالبداوةظاهرةتميزماأنعلى

الهجرةأنحيدثمنتختلفقدولكنها،الهجرةظاهرةوبينبينهاالتداخلمن

دائمة،أومؤطهالهجرةكانتءسوامحددةثابتهوبدايةإنطلا!نقطةتفترض

فىيكونأنيمكنمستقرفكل،دائريةتجنوالبدا؟ةفىوالبدايةالإنطلاقونقطة

،البداوةحالةفىوالمستقرالمهجرالتفرقةالعسيرفمنمهجراَ،نفسهالوقت

أهممنأ!لبحاقدمعينمكانفىالإستقراروعدممكانإلىمكانمنفالهجرة

المغولى.الشعببهايمتازالتىالصفات

بعضإحتلواالمغولإنمعسالزراعةيكرهوهونشأالمغولىفإنلذلكونتيجة

فتركواهجروهاوإنمايزرعوها،لمولكنهم،الأحيانبعضفىالخصبةالسهول

بقاؤهمطعذروعندلْدمنهاالعشبحت!ختفىفيهاويظلونالجبالإلىالسهل

ماشيتهم.مع

معنىتعرفولموالتنقلالرحلةعلىإعتادتالتىالقبائلهذاسكنت

منالقليلش5الرزقمواردعلىوالتنافسالتنازعإلاهملهايكنولمللحضارة

نأعلي،واللغةالجقسناحيةمنمتحدةو-ررةشكلتقبيلةكلأنعلى!العشب
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معهمممتلكاتهمودغنالموتىدفنطريقةعلىالمغوليةالقبائلسارتوقد

كانتوالوثنيةالثلاثةالسماويةالدينيةالمعتقداتأنكماالماديةقيمتهاكانتههما

تفرقة.دونللجميعمكفولة

36012.ولعامفىللمفولزعيمأإنتخابهبمجردجنكيزخانوضعكما

وبعضهمالشعبأفرادوبينبالمحكومالحاكمعلاقةلتنظيم""اليساقسمىقانوناَ

فىوالتجمعلجنكيزخان،الطاعةالقانونهذافىتقرروقد،بالمجتمعالفردوعلاقة

قهرأهدافهمأهممنوجعلوا،الموتحدإلىمخطئكلوعقاب،واحدةقبيلة

جيرانهم.

وأالق!الجملىالتدريبفىالسلمأوالحربفىوقلَهمجلجعلوافقدولذلك

فهىالزوجةبهاتختصوادارتهالبيتمسؤليةأنحتىذلكماعداوإهمالالصيد

شيئ.بكلتقوم

إلىونتنهيرجلآلافعشرةمنتبدأأقسامإليجيوشهمالمغولنظموقد

منقيادةفىمطلقةمسؤليةمسؤلقائدوكلأفرادعشرةإلييصلالذىالتدرج

القادةلجميعالرلْيسىالمرجعجنكيزخانتجعلالقيادةمركزيةوكانت،يتبعه

غيرها.دونالكفاعةإلىالجيشفىالترقيةشرطوجعل

هوفعلهماعقاربفقطهويتحمللاالجيشرجالمنالمذنبعقابأنعلى

القتل.حدإلىيصلوقدنفسهاعانلتهعلىأيضأالعقابيقعبل

وأيسرأيمنوجناحينوسطإلىالمفوليةالجيوشفرقالمغولقسموقد

قواتبينماالعدو،معالقتاللظروفتبعأالصوحولللإلتفافويسلَخدمونها

.ومؤخرةمقدمةإلىشَقسمالوسط
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السيوف!يحهلمونكاملةدورعاًءبإرتدا()المقدمةالأماميةالقواتكلفتوقد

للاخطارمهاتعر!لكئرةوذلكلحمايتهابدروعأيضاًخيولهممىلغطونوالحراب

إستخدمتو!ت،والنشابالقوسيحملونالمؤخرةجنودبينماغيرها،منأكثر

لَحركها.وسهولة،لرشاقتهاالعدوهناورةحركةفىالمؤخرةجنود

،كبيرةصص،فاتمنالصوبهايقذفالسهامقاذفاتالمغولإسدَخدمكما

كماالمر،صرة،المدنفىالحران!لإشعالاللهبقاذفاتأيضأوإستخدموا

الفنونمنالص!نيإنجاعنالمغولواْخذالحصار،وآلاتالمجانيىالمغولإس!خدم

البارودفوا!ِفالصينيون،المسلمينضدحروبهمفىساعدهمماالحربية

فىالمغولإستخد.مهوقدالميلادىالهجرى/السابعالأولالقرنمنذوإستخدموه

البوصلةالمطولعرفكماالميلادى،عشرالثالث/الهجرىالسابعالقرن

عنهمة،خذهاالعربعنتقلوهاقدالصينيونوكانالحروبفىوإستخدموها

الصينيين.المهندس!طمنهموكانالصينيةالحروببأسرىالمغولوإستعانالمغول

إليهيحتاجصابكلالقتالميدانفىلنفسهيحتفظالمغولىالمحاربوكان

!يحاسبءنهامسؤلأالوقتنفسفىوهوبذالَهمستقلاَيجعلهمتنقلمخزنكأنه

منها.شيئأفقدإذاقائدهمن

بإمتصاص،إكتفاطعامأتناولدونالعيشيمكنهالمغولىالجندىوكان

بفمهمصادامهمنفيشربشرايينهأحدبقطعوذلك،يركبهالذىفرسهمنالدماء

جيوشهتحم-كاتيتايعفكانجنكيزخانأما،ثانيةي!دهثمما،شيناَيرتوىحتى

الخطط.برسمبنفسهيقوموكان،إليهتحتاجمابكلجيونتنهإمدادعلىللإطمئنان

يىلتشأوردهقويرصعالخانوكانكاف،بوقتالبدءقبلأعدائهضدالحربية

ثمالعدوأ!واللتقصىبالجواسيسبعثواخطةعلىالإتفاقتممافإذا،معهم
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بالمهمةاقيامباالبدءقبلعليهاالجيشرجالليطلقواالمعلوماتمنهميتلقون

بها.المكلفين

الخاسى،بالطادورالحديثةالعصورفىيعرفماالمغولإستخدمكذلك

أولاَ.معنوياتهبإهدارمنهوالنيلالعدوقتالههمةعليهمليسهل

واحذ،وقتفىالجهاتجميعمنبمهاجمتهالعدومباغتةإستخدمواكما

قهرأ،عليهاوإستولواهاجموهاأيديهمفىالمحاصرةالمدينةسقوطتعذرفإذا

بدرنالحرببإستمرارا!رأرهاقعلىعملواسهلةالمعركةأرضكانت!إذا

الفرار.أوالإستسلامفإماوسقوطهاالمدينةعنالدغاعقوةلإضعافتوقف

التىالمشكلةهثلوذلكلحلهاطريقةفىفكروامشكلةصادفتهمماوإذا

فِلجلواالنهر،بهايعبرونسفنلديهميكنولمجيحوننهرعبورهمعندصادفتهم

إلىالماءتم!ربيمنعحتىالبقربجلدالمغطىالخ!شبىالصندوقىإستخدامإلى

أمسكواثمالنهرإلىخيولهموأنزلوا،حاجاتهمجميعفيهوضعواثمداخله

الماءفىديومفالفرحماإليهمالخشبيةالصناديقربطواأنبعدخيولهمبأزناب

للنهر.الثانيةالضفةإلىالجميععبروبذلكبذنبهممسكفارسهوخلفه

المحاصرةالمد؟نجةعلىالإستيلاءتعذرإذاأنهمعلوهممعالمغولخدعومن

أسلحتهموألا!واالمدينةأهلأطمأنإذاحتىرحليهموأعلنواعنهاالحصارفكوا

المدينة.علىدماستولواالسلاحالعدويحملأنقبلفجأةالمغولجيوشعادت

فىجيوشهممعاونةفىوالحرفيينالمهنأصحابإستخدامإلى!دواكما

جيوشوبينبينهمحائلأفيكونجيوشهممقدمةفىأسراهمويضعون،الحروب

يحاربونه.الذىالعدو
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منعشرةكليجمعواباْنجيوشهمبكئرةالعلوخداعإلىالمغولد!أكما

أنهالعدوفيتوهممغوليأعلماًيرفعونوهمالمغولأحدعليهمويجعلونالأسرى

بالتسليم.ويسرعفينهاركبيرمغولىجيشأمام

القتل!أوالتسليمإماوتهديدهالعدوتخويفالمفولعادةمنكذلكوكان

بينتفرقةبةلجروا!ل،وال!نيلالعذابعأنواأشدتلقىلَقاومالتىالمدينةوكانت

.ةالمرأأووالطفلالرجل

الإسلامية،الأراضىفىيداهجنتماإصلاحجنكيزخانحاولوعندما

فىالبلادتركمابعدالحياةفارقحيثالزمانيسعفهولمالأوانفاتقدوكان

.الناسمنهيعينتىزادوبغيرشاملدمار

***

عهكفىاطغولىاورفىاطكلر

جنكيزخانخلفاء

لسلطانخض!متالتىالبلادبحكمالاْربعةابنائهإلى-!كيزخانعهد

الأراضى-ا!برإبنهوهو--جوجىصانصيهمنجعلالذىالنحوعلىالمغول

الأعرافإحنزامعليهموشرط،وبلغارياوأورياآسيافىغربأومايليهاالخوارزمية

.جنكيزخانأبيهمعهدفىالمغولعليهاسارالتى

عنه،نالْبأوجهلمهتيمورشنإلىالحكمأسندباْنالبلادحكمجوجىوبدأ

الدولةفىالمتعددةالاسماليمحكمإليهمأسندالحكاممنبأربعةتيمورشنوجاء

الخوارزميةللدولةالغربيةالاْقاليممنوجاء،الأقاليمعنبلجدأهوعاشبينما

قبلالاكاليمخضعأالذ!ىوهو،جون"شير11ليحكمهاوجور!طاأذربيجانوهى
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الأهالىمنالضرائبتحصيلعلىالمغولىالحاكموعمل،جنكيزخانعهدفىذلك

بغيرهاأوالمشروعةبالطريقةءسواالمالعلىيحصلبحيثعادلهغيربطريقة

عثدماعلىالحصولسبيلوفى،سبيلبأىالمالجمعهوهدفهكانحيث

ثورةقامتحت!التعذيبأساليبإستخدمغاليةونفائسمجوهراتمنالأهالى

بمدينةالمحيطةالجبالفىكانكالىقبيلةمناْلافعشرةوإجتمعالأهالىبين

منكبيرعددمنهمسقطحتىالمفولمنالأهالىإنتقمثمونيسابورطوس

منهموشردوافقتلواالثوارعلىالمغولوتغابهالثورةتنجحلمولكن،القتلى

الكدير.

شنتعسفبسببالبلادحالإليهآلماجنكيزخانخليفةأجتاىرأىولما

شنفاْراد!تايربهادور"أخرقأئدأ!انهوجعلتيمورشنبعزلأجتاىقامتيمور

قبلحتىأجتاىلدىالنفوذنوىإلىفتوسلثانيةمرةلمركزهيعودأنتيمور

خلاطإليهوضمومازندرانخراسانيحكموجعلهمركزهإلىتيمورشنبإعادة

المغول.القادةسالًردونمطلقةسلطةومنحه

مدينةمنر*لىوهو،(الدين"شرة!فعينجديدةسياسةلَيمورشنوبدأ

محمدالدين"بهىالماليةوزيروظيفةفىوعين"أختامحامل11وظيفةفىيزد

البلادأهالىإلىالإداريةالأعماليسندالذىالتعيينهذاويرجعالجوينى"

يحافظوا*طىالمدينةالأعمالعنأنفسهمإبعادهدفهامغوليةخطةإلىالأصليين

والسكون.الدعهإلىيركنوافلادائماَحياتهمتسودالتىالعسكريةالروحعلى

فىوذلكنوصالالبلادحكمفىخلفهتيمورشنالمغولىالقاثدوفاةوبعد

الحكمقيادةعلىيقدرلاالسنفىكبيراكانلأنهونظرأام235هـ/632عام

التصرفمحالقلهوتركالحكموسلمهالسابقالقائدرجالمنبرجلأتىفقد

!كورجوز".إسمهوكان
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الخروجحركةمنقيدبحيثالبلادلحكمخطةبرسمهذاكورجوزقاموقد

إنتهجهاالتىالسياسةلهذهالمنحرفونالحكامفتعدى،الظلمومنعالقانونعلى

ممنالكثيرينكورجوزعلىفأهاجواعادلةسياسةأنهامنالرغمعلىكورجوز

علىالعزمو!واالمتأمرونهؤلاءفإجتمعالشعبظلمفىنهجهمعلىيسيروا

ولمكورجوز،علىالمتأمرونهؤلاءأثاروهبمايه!ملمأجتاىولكنكورجوز،خلع

طوسمنكورجوزجعلفقد،مكرمأمعززأمكانهفىوتركهباْذىلهيتعرض

لحكمه.مقراًخراسانعاصمة

ثملهالتابعةالاماليمحكامدعاكحاكملمركزهكورجوزأطمأنأنوبعد

بإسمولايتهيحكمالحكاممنالقاددجميعد!انخانجتاىلاًوالطاعةالتبعيةأعلن

السلطةلأجتاىوبقي!،المباشرونالحكاميملكهاالفعليةالسلطةأنوعلىأجتاى،

الواقع.الأمربحكمالإسمية

أعدادبعزلقامفقد،متوقعأيكنلمتغييرأحكمهبدايةفىكورجوزأحدث

الذينمنالأهالىمعالعدالةخطعنالخروجعذ!معرفممنالحكاممنكبيرة

سوءمنالتذمرحالاتقلتوبذلكالبلادلتلكحكمهفترةفىشيرماجونأااعينهم

.الأوضاع

الفرسمن!الأجنامختلفمنالشعببئقةكورجوزفوزمنالرغموعلى

ومساندةالظلممقاومةفىلموقفهففسهالمغولىالشعبمنوحتىوالترك

حركفمناهخصمةعلىيعملونوبدأوا،تغلبتالشرقوىأنإلاالمظلومين

وانششرهراةومدينةطوسمدينةتعميرإء،دةإستطاعأنهمعالإصلاحدة،

بسببحلويلةلسنواتقبلمنخراباًوكانرتبالسكانالمدنوإزد-صتالع!طر

.جنكيزخانأيامالمغوليةالحروب

--122

http://www.al-maktabeh.com



تولت،حاكمبغيرالبلادوبقيتأجتاىمات.م1241هـ/963عاموفي

م1246هـ/644عامفىكيوكتعينحتىالبلادحكمشؤنأجتاىأرملةخلالها

الفوضوية.الأعمالوسادهاالبلادأحوالإضطربتوقد

بفيربعدهاقتلضدهمؤامرةودبرتمنصبهمنكورجوزخلعوكذلك

حياته.منالأخيرةالمراحلفىإسلامهأعلنقدكورجوزوكانمحاكمة

هذافقام""أرغونيسمىجديدأحاكماَكورجوزمكانالمغولعينثم

المغولحكامأفسدهمايصلحأنهمهجعلحيثإصلاحيةبحركةالجديدالقائد

منالمفسدينفأبعدالبلادهأهالىمعسياستهمفىالإستقامةعنالمنحرفين

البلاد.منحولهاوماأذربيجانفىمناصبهم

عاموفى،حكمهمنعامينبعدأىكيوكتوفى461248ءعاموفى

البلادالغوضىسادتقدوكانالمغولعرشمانجوخاقإعتلىم0125هـ/648

كيوك.سلفهوبينبينهالفاصلةالمدةخلالالمغوليحكمهاالتى

وحكامالصغرىآسياتبعيةبإعلانأرغونإلىءالأبناتجاتبريروفى

دولةإلىأضيفوقد،الجزيةبجبايةيقوممنالمناطقتلكإلىفبعثسوريا،

وديارأذربيجانإلىوخراسانخوارزمفمنلسلطانهم!ضعتجديدةدولاَالمغول

نأإلا،الصغرىوأرمينيةالسلاجقةالرومودولةوجورجياوحلبوالموصلبكر

يمتنعولمالأقاليمتلباحكمفىتعسفاَوأظهرالسابقةسياستهعنإنحرفأرغون

وتعذرالبلادأحوالففشدتأغراضهاتحقيقمنالمدنيينمنالقادةوكبارءالأمرا

أبنانهمبيعإلىفإضطرواالمغولمنالحكاملرغباتالإستجابةالأهالىعلى

لدفعها.
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القادةجميعبحضورالبلادفىالحكمتولىبعدمامانجوخانأعلن

النظروإعادةوالتشاورالإجتياعإلىالجديدالإنتخابواجبأدواأالذينوالحكام

وكلالهمالأنحاءاجميعفىللمغولالخاضعةالبلادفىالحكمنظامتعديلفى

تعطيلضرورةعلىالجمحعفأجمعالأحوالإستقرارعلىتساعدخطةبوضع

علىالإتفاقوتم،الماليةالفردلمقدرةتبعاَالضريبةتتناسببحيثالضرالًبنظام

علىضريبةتحصيلوتقررالفرد،علىعشرةإلىدينارمنالضريبةتدرج

هذهمنيعفىرأسمائةمنأقليمتلكومنالمائةفىواحدبنسبةالماشية

الضريبة.

صيانةقيمةوسدادالجندرواتبلدفعالضريبةهذهتخصصوكانت

مقارهمإلىالمحكامبعودةمانجوخانأذنثم،العامةوالطرقالبريدمحطات

بتقليديحكمهاكانالتىفارسبلادبتوليأرغون؟لفوقدهناكأعمالهملتولى

مانجوخان.من

"طك"منهاقسملكلوجعلأقسامأربعةالإسلاميةالبلادالمغولقسموقد

-:وهىمانجوخانيعينه

الدولةأرأضوهىالسندنهرحتىشرقاًتليهاالتىوالأراضىفراة-1

سابقاَ.الغورية

.كرمان-2

.خراسانبلادوأغلبخوارزم-3

.العراقشمالللمغولالخاضعةوالبلادوأنربيجانجورجيا-4

كما،الضرائبمنعامةالدينرجالإعفاءببقاءأخذمانجوخانأنعلى

الأهالىعلىتراكصاالتىوتجاهل،العملعلىالقادرينغيرالشيوخأعضى
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السداد.عنعجزهمبسبب

قبلعليهكانتماإلىالأمورلإعادةتعميربحركةالمغولالحكامقامثم

البلادعلىالمغولنفوذتوسيععلىالعملإلىمانجوخانعمدثم4الحرب

لقتال"هولاكواالأصغرأخاهفبعث،المغولسلطانإليهايصللمالتىالإسلامية

منفعلأهولاكوتمكنوقدبغداد،فىالعباسيةوالخلافةالإسصاعيليةطائفة

حكامها.وشردبغدادوغزاحصونهاخرببأنالإسماعيليةالطائفةعلىءالقضا

***

الاَسيولىالغربظهورهولاكوفى

الآسيوىالغربفىالحربيةصلاتهجنكيزخانحفيد-هولاكويبدأأنقبل

اللهبوقذفالمجانيىَإقامةفىلإستخدامهمصينىمفدسألفلوائهلَحتجمع

متجهأوهوبهايمرالتىالمدينةعلىفرضأنهكمايحاصرها،التىالمدنعلى

خيوله.لإطعاموالكلأالعشبمنتحتاجهمالخيولهلتعدفارسإلى

حكاموكلفالأنهارةعلىالعناطروبناءالطروبإصلاحأوامرهأصدركما

إليهم.المتجةلرلجوشهالمؤنبتقديمفارسفىالمغول

معحلفاًعقدواعندماوسياسياالمعركةبدءقبلحربيأالمغولإستعدوقد

رحبوقدبغداد،فىالعباسىالخليفةلمواجهةآسياغربفىالمسيحيين

أميرالسادسوبوهيمند"أرمينية"ملكهيثيونأسرععندمابالمغولالمسيحيون

يريدأنهوأعلنالخطوةبهذهرحبالذىور،نجوخانإلىجةالجزبتقديمأنطاكيه

المسيحيين.إلىليعيدهالمقدسظةإويحرر،العباسيةالخلافةهزيمة

كيشإلى!إتجهغادرهاثمسمرقندإلىقدمم1255هـ/653عاموفى
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وبقىفارسبلادفىالمغولىالحاكمأرغونمعإل!دَىثمالنهرماوراءبلادمن

أرغون.ضيافةفىشهرمدة

بالإمداداتإليهيبعئواأنعلىيحثهمآسياغربأمراءإلىهولاكوبعث

وبدأفارسأتابكيةوحكامالرومسلاجقةرحبوقدالإسماعيليةالطائفةلقتال

إستولىثم!حصونهمفىالإسماعيليةلقتالالحربيةالحملاتإرسالفىهولاكو

نأبعد"،خورشاهالدين!ركنألموتةاحةسيدهولاكووقتل""ألموتقلعةعلى

المغلإلىا!صونتلكبتسليميأمرهمالشامحصونفىلقوادهكتابأإستكتبه

بمجردالحصونتلكمنأربعةبالفعلحاصرواقد-المغولأى-المغلوكان

6عامالشامفىظهورهم o A/أصحابهاإستعادهاماسرعانولكنم0126هـ

تاماًالسلطانفتحأالحصونهذهوفتح،المماليكسلطان،.قطزإنتصارعند

أقرالتاريخذلكومنذم.1272و9125هـ/658671وسنتىبينفيما"!بيبرس

فىرغبواالذينالولاةإلىرجالهموقدموامصرلسلطانبالخضوعالإسماعيللِة

إسنخدامهم.

الرروفةعلىللقضاءإتجهالإسماعيليةعلىالتغلبمنهولاكوتمكنولما

بغداد.فىالعباسية
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ألسافىسألفصل

فلسطينبأرصجالوتعينفيالمغولسقو!
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السافىسألنصل

فلسطينبأرضجالوتعينفيالمغولسقوط

إلى-جنكيزخانحفيد-هولاكوبعثم1257هـ/655عامفلى

عاموفىوالبلاد،نالسهتسليمإليهولمجاويتوعدهيهددهالمعتصمالخليفة

أيدىفىبغدادسقطتثمالجهاتجميعمنبغدادحصارثمم1258هـ/656

المغول.

بإرسالالخطوةهذهوبدأومصرالشامإلىذلكبعدهولاكونظرإتجهثم

هولاكووصلم9125هـ/658عاموفىوهصر،الشامحكامإلىتهديدخطاب

نأبعدبلادهإلىللعودةالظروفإضطرتهثم-الشاممفتاحوهى-حاباإلى

وشجاعتهرأيهعلىيعتمد!نالمغولعندعظيماًوكانك!بفألقاندهالقيادةسلم

على!إستولىالحصونوإفتتح،بالحروبخبيوأمقداهأشجاعاًبطلأوكان

.والعراقالعجمبلادمعظمفتحالذىوهو،الممالك

دماتجهومصر،الشامفىالحربيةمهمتهإلَمامكتبغألقاندههولاكوترك

وكانبلادهملتسليموالمصريينمصرإلىتهديدبخطابوبعثمصر،نحوكتبغأ

عامفىالسلطنةولىالذىقطزالمظفرهوالحينذلكفىمصرسلطان

.م1258هـ/657

المغوللقاءعلىالناصرالملكعزمقوىحلبمنودنواالمغولتقدموعندما

وكان-دمشقشمالىبالغوطهقريةوهى-"برزه"فىبهمدماجتمعقوادهفجمع

سلطانقطزإلىويعثالكركإلىباهلهالناصربعثثمبيبرسالأميرمعه

الملكبففسإطمأنتالناصرالملكإلىبخطابقطزبعثثم،للنجدةطلبأمصر

لإختلافولكنوعجمعربمابينألفمائةنحوالناصرالملكمعلىا*لخمعالناصر
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وإستعان،الكركإلىدمشقصاحبالناصرالملكإنسحبالمجوشبينالكلمة

قامواالعربأنإلاالعربمنالإنتقاموأرالواالمغولفتعقبه،العربببعض

عاممنشعباننصففى-راهطبنل-فىجشارهمخيلعلىبالهجوم

يدركوهم.فلمالمغولإل!هدأفأسرعبأسرهافأطلعوهام0126يوليوهـ/658

يىانضسمالقاهرةإلىوإتجهالناصرمنإنسحبفإنهبيبرسالأميروأما

.حماهصاحبالمنصورالملكأيضأإليهوإنضم،المغوللقتالقطزإلى

فىالمفولللقاءمصرمنبجيشقطزالسل!لانخرجشعبان51وفى

إليهمإنضمومنحماهصاحبوالمنصوربيبرسالدينركنالأميرومعهالشام

البلادمنمصرعربالسلطانوإستدعىوالتركمانالعربومنالشامعسكرمن

فىبهمإجتمعأنبعدوالعربالمماليكمنالجيوشعلىوأنفق،والغربيةالشرقية

الدولةجيشمنيعدونمصرفىالعربقبائلأن!ذلك،القاهرةشمالالريدانية

منهمالبلادفىومؤثرهامعنصرالشامفىالعربيةالقبائلفإنكذلك،المملوكية

ألفوعشر!نأربعةوحدهمعددهموبلغالشامعربفضلاَلمنوهمبنونعير

وبنىعقبةوبنىعلىوآلءمراآلمنالأخرىالشامقبائلعنفضلاً،مقاتل

.الشامجيشفىممثلونوجميعهم،وغيرهموالعأئذمهذى

وعشرونأربعةبلغعدهمفإنالولةجيشفىالمملكونمصرعربوأما

ثلاثةنحوفرسانهمعددبلغأخرىقبائلعنفضلاًهوارةعربمنمقاتلألف

.فارسآلاف

قطزالسلطانأصدر،الصالحيةفىالعربيةالجيوشعددإكتملأنوبعد

غزهإلىبيبرسفتوجهللإستطلاع،غزهإلىبالتوجهبيبرسالأميرإلىأمره
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الجيوشفيهخرجتالذىالوقتنفسفىالعربوجمان،المغولجموعبهاوكان

يالشامالمغولمعسكراتعلىالغاراتيشنونبالشامالمغوللقتالهصرمن

لاولكنهمخلدهمأسرعوابالعربالمغولأحعىفإذا،خيولهمعلىهـمستولون

قطزالسلطانسارفلماشيئاَ،أسلابهممنيستردواأنيستطيعواولايدركوهم،

عاممنشعبانفىمصرمنالعربمنمد!مكانومنبيبرسجيشهوقالْد

لىاستولىالمغولمنهاخرجإليهاطائفةووصلتغزةإلىم0126يوليوهـ/658

عكاإلىعنهارحلثميومأبياوبقىغزةإلىالسلطانتقدمثمعليها،بيبرس

الساحل.بطريقمارأ

مصرجيشإجتماعنيأقاثدهمكتبغاَوبلغ،البقاعفىفكانواالمفولأما

فىالممب!لمينللقاءالمغولمنالشامفىمنبجمعأمرهفاْصدرعكامرجفى

وقد،حماهصاحبالأشرفمثلالشامحكامبعضالمغولإلىإنضمكماالغور،

حصاهصاحبالأشرفردفجاءإليهيستميلهمقطزالسلطانإليهمبعث

4؟اللقاء.عندالمغولبخذلانووعده،بالإيجاب

الأميربقيادةوَغيرهَج!العربمنمعهمومنالمماليكجيشطلالْعلىالتَقَت

أرضىفيإجتمعتقدالمغولبجيوش!وكانت،المغولطلائعمعبيبرسالدينركن

للمعرِكةإشتعداداًقطزال!سلطانبقيادةعكافىوالمسلمونكتبفابقيادةالبقاع

فهزمتءالمغولبطلائعالمسلمينطلائعفإل!قتبطلالْعهفريوَكلوبعث،الفاصلة

المغول.المسلمينطلانع

..-.هـلم658عام25.رمضانوفىمواقعهمامنيتحركانالفريقانبدأثم

بالغور!الجمعانإلتقىم0126أغسطس
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عندئذالمسلمينميسرةإضطربتالجيشانوإلتحمالمناوشاتبدأتوعندما

المسلمينمنعظيمةطاضةفىصادقةحملةوحملقطزالسلطانحماسإشتد

فإنهزم-قطزللسلطانوعدهكسابق-حماهصاحبالأشرفوتحيزالمغولعلى

كلفىيقتلونهمللمسلمينظهورهموولواالمعركةفىكتبغأأميزهموقتلالمغول

فأفنوهم.المسلمونفتتبعهمالجبالرؤسفرإلىمنومنهممكان

باْرض-جالوتعينفىالمعركةإنتهاءعقبقطزالسلطانقدموقد

وغيرهمالعربأمراءمنالشامأهلمنوقادتهاالمعركةأبطالإلى-فلسطين

حماهإلىحصاةصاحبالمنصوروأعادالمغولقتالفىلبسالتهمتقديراًالمكافأة

صاحبالأشرافالملكوأعادوغيرهالحلبتابعةقبلهاوكانتالمعرهإليهوأضاف

مكافأةالعربأميرمهنابنعيسىللأميرسلميةمدينةومنححمصإلىحمص

المعركة.فيلبسالتهله

ونجحومصر،الشامفىالعربوقبائلالممالبهتعاونبفضلوهكدا

العالمحدودإجتاحتالتىالجارفةالمغولسيولإيقاففىوالعربالمماليك

ومكنتهامانعأوعانقالأميالآلافالغربإلىالشرقمنوالعربىالإسلامى

جالوتعينفىوالعربالمماليب!فوضهاأنإلىلاقهرأسطورهنسجمنالظروف

صلاحالسلطانعهدفىكانتكماوالشاممصروعادت-فلسطينبأرض-

بعضجهودبفضلإستطاعتالتىالمماليكسلاطينلولةهى،واحدةدولةالدين

وتتبعلهامقرأالقاهرةمنوجعلت،العباسيةالخلافةإحياءالشَامعربءأمرا

حلب،إلىخلفهموصلواأنإلىيطاردونهمبيبرسالأميربقيادةالمغولالمسلمون

إحتلالها.منأياموعشرةشهورسبعةبعدالمفولهنبرمشقمنفركما
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العودةعلىفعزمالشاممندىانسحابهاالمغولجيولثىبهزيمةهولاكووعلم

المغول!إلتقي،فهزموا،المسلمينأيدىمنإستعادتيايحاولالشامإلى

دمشق-متبعوكانت-طبريةجنوبوتقع-بيسانقربمعركةفىوالمسلمون

الثانية.للمرةالمغولالمسلهونفهزمجالوتعينمعركةعقب

ويزودهمالشامثغورمنناحيةكلفىبالجنوديبعثبيبرسالأميرأقبلثم

الأدرياروولواالشامأهلمواجهةعنالمغولعجزحتىوالسلاحبالذخيرة

.والسلاحالغنائمغيرالأسرىجميعأطلقواأنبعد،منسحبين

ور!همصرإلىالفراتمنالشاب!بلادجيمعلىقطزالسلطانإستولى

منشوال26فىدمشقمنخرخ3والولاةالنوابعليهاوعينالش!مأحوال

أكتوير58ءعامالقعدةذى25وفىالقماهرةيريد126سبتصر58ءعام

أمراءصفوففىوقعخلافأثرغلىالمملوكيةالسلطنةعرشصرسإعتنى0126

محثلىالمغولشجعمماومصرالشامبلادفىالسياسيةالأحوالوتالرت،المماليك

إستغلكلومحاولينالبلاد،فىالداخلىالموقفضعفمتوهمينالكرةمعاودة

.جالوتعينعاروصمةبهيمسحونسريعنصرعلىللحصولالجديدةالظووف

علىالهجومالتتارعاود0126ديسمبر/965عامهنمحرم5ففى

صاحبالأشرفإليهمفخرج،آلافسقةفىوهمحمصنحووتقدمواالشام

بظاهرالفريقانوتقابل،فارسوأربعمائةألففىحماهصاحبوالمنصورحمص

هنهزهاَ.المغولقائدبيدراوفرالمغولعلىالمسلموبئدىانتصرحمص

حماهبينالر!م!قعلىكاش!هذهحمصمعركةأنالمقريزىذكروقد

المغولضدالقتالفىشاركواعلىبنزاملاميرهمفضلآلعربوأنوحمص

المعركة.هذهفى
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الخلافةضصبتقلدالذىأحمدالإمامخرج951261ء!امأواخروفى

مصر.فىالعباسيةالخلافةإحيأءتم!يقنصيبهالمستنصرولقبالإسلامية

مائةبيبرسالسلطانعليهاأنفقعسكريةحملةرأسعلىالإمامخرج

منالمحملةتلكإلىدمانضم،المغولمنبغدادلتحريرللتوجهريالألفوستون

حاكمالصالحالملكالعراقشمالحكامومنمهنا،آلعرب،الشامعربقبائل

منفارسسبعمانةونحوسنجاروحاكمالجزيرةحاكمإسحاقوالمجاهدالموصل

وغيرهم.لتركمانا

علىوتقعالأنبار،قربالمغولمعديالتقوابغدادإلىوجنودهالخليفةوتوجه

الحملةأنإلا1262نوفمبر066/عامالمحرمأوائلفىوذكبغدادغربالفرات

.القاهرةإلىالمستنصبريعدولممنهزمهفلولهاوعادتمهمتهالهىفشلت

المغوللمهاجمةالمستنصرالخليضةقادهاالتىالعسكريةالحملةأنوالواقع

علىالتملبإستطاعتهافىيكنلمهإنهاعليهاأنفقمماالرغمعلىبغدادفى

الحملةانرزلكوالسلاحالجنودمنصصلةإمداداتإلىتحتماجأنهاإذالمغول

المغولاماميصمدوافلم،المغولمنكمينالحملةعلىخرجثمأولاً،المغولهزمت

.مكانللخليفةيعرفولمتفرقواثمقليلغير

بدورتقومكانتكماالأعداءعلىالغاراتبشنتكلفالعربكانتوقد

تحركاتهمومعرفة"والصليبيينالمغولمنالأعداءأخبارلإس!كشافالطلانع

المغولمناعدائهضد-سبهفىبيبرسال!صلطانإستعانوقد،وتتبعها

الجيشصفوففىيظتلونالدولةجنودمنبإعتبارهمالعرببقبائلوالح!ليبيين

.الأعداهضدالحروبفى
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-بيبرسالسلطانكلف1272نوفمبر71ءعاممبنالأولىجمادىوفى

فرسمانمنجماعةمعالشامفىالعربفرسانمنجماعة-بدمشقمقيمأوكان

دمشلمنالسلطانوخرج،المغولأخبارلتقصالرحبهإلىبالتوجهالمماليك

بنفسه،المغولأخبارلمتابعةحلبشرقشمالفىمنبجإلىثمحلبإلىوإتجه

حملةرأسعلىالسلطانفخرجوعددهمالمغولموقعتحددالطلائعوعادت

عددأمنهمفقتلالفراتشطعلىالمغولجيشمعالمماليكجيشوتقابلعسكرية

وعندماالمفول،منكبيرةمجموعةالبيرهعلىوكانمائتيننحووأسرواكبيرأ

عالًدينبالإنسحابأسرعواالفراتعلىالمماليكالجنودإنتصاربأخبارعلموا

وفرقالبيرهنائبعلىوخلعالأولىجمادىأواخرفىبجنودهالسلطانفوصلها

عندالمغولتركهاالتىالغنائممنلهمقدمهماغير،درهمألفمائةأهلهاعلى

المغول.ضدمدينتهمعنالدفاعفىلإستبسالهمتقديرأ،منهاإنسحابهم

الأميربيبرسالسلطانكلف1274فبراير/لم673عاممنشعبانوفى

وتخريبالمغولبلادعلىغارةبشنالمماليكقادةأحدمععيسىبنمهنا

إلىعائدةالفراتالحملةعبرتثم،مهمتهافىالحملةنجحتوقد،ثغورهم

.الشام

بيبرسالسلطانفتحأ275نوفمبر74ءعاممنالأولىجمادىوفى

السلطانأنبردىتغرىإبنوذكر-وأنطاكيةحارمبين!يقع-القصرحصن

قبلالحصنبمحاصرةوالتركمكالعربفرسانمنجماعةكلفقدكانبيبرس

جمادىففى4التاريغفىالفاصلةالمعاركمنالثانيةحمصمعركةوتعد،إقتحامه

للسلطانوردتقلاوونالسلطانعهدفىا281إغسطس.68/عاممنالأولى

بالإسدكدادالسلطانفأسرعالشامبلادمهاجمةيريدونالمغولبمجئأخبار

قبائلوأجتمعتالبلادوسالحْرالجنودوجمع،بالتعبئةأوامرهوأصدرالمغوللقتال
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إليهمأنضمومزالشاموعربانمراوألفضلوألمهنابنعيسىآلمنالشام

التركممانجما:عالميسرةرأسوجعلواالجيشميمنةالعربفرسانمنوجعلوا

هامةهـ!لوماتالمعركةبدءقبلقلاوونللسلطانوردتثمالاكراد،حمصوجنود

بردىتغرىإبزذكربينمامقاتلألفثمانونعددهمأنمنهاالمغولجيشعن

النصفكانالمسلمينجيشعددوأنمقالَلألفمائةبلغالمغولجيشعددأن

ذلك.من

السلطانجخرا28سبتمبرا068/عاممنالأخرجمادى16وفى

المغول،*فيشبقد!ومالسلطانعلمحمصوفىحمصاإلىدمشقمنقلاوون

ولم،المسلمينجيشضعفوكانواالمغولفرقتقدمتثمحماةإلىوصلواحتى

أكتوبر068/عامنفسمنارجب4وفىالعدد،هذامثلحشدواأنلهميسبق

1(VAفإندفعتالوبيدبنخالدمشهدمنقريباًحمص،بوطأةالفريقانإلتقى

وإندفعثعظبمأ،ثبوتاَفثبتواشديدةبضراوةالمسلمينميمنةمقابلالمغولميسوة

قائداشكوتمروبهالقلبإلىووصلواهزمتها،ح!ىالميسرةمقابلالمسلمينميمنة

مهنا.بنعيطصيقودهاوكان،الميمنةمعالمسلمينجيشقلبوإجتمعالمغول

المعركة،منمنسحباالفرارإلىإضطروهحتىالمغولقائدمنكوتمروهاجموا

وساقواالم!مهلمينبجيشالميسوةعلىال!غلبمنالمغولميمنةتمكنتبينماوهذا

بإنتصارالمسله!نتعلمميسرةولمالشاموبعضحمص،دخلواحتىخلفه!م

ميسرلَهم.بهزيمةالمغولعلمولا،الميمنة

وإنسحابهمنكوتص-بهزيمةالشامبلادفىتوغلواالذينالمغولعلمثم

مالاالسلاحفىالخيولمن!مموراتاركينلبلادهمعائدينبالإنسحابفاسرعوا

للمسلمين.غنائميحصى
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معركةكانتقلاوونبنمحمدالسلطانعهدفىV!07/203عاموفى

فىتسللواالمغولأنوذلك،والمسلمينالمغولبين-الغوطةشرقى-راهطمرج

بلادهمأصابحيثالطعاممنيلزمهممابعضلشراءقدمواأنهموأعلنواحلب

فأعلنت،السلطانإلىبخبرهمحلبنائبفبعثوخديعةمنهمحيلةالجدب

الجينت!عددوبلغمصروعربنابلسجبلعربقبائلفأجتمعتالتعبثة،القاهرة

أكثرأوالعددذلكمل!المغولعددكانبينماألفمائتىنحووالعربالمماليكمن

المسلمينبينالقتالوإشتدالغوطهشرقىراهطمرجعلىالجيشانتلاقىثم

الثلثنحوالمغولمنوأسرواالمسلمينبإنتصارالمعركةإنتهتثموالمغول

قلاوونبنمحمدالسلطانعادثم،والعربالمماليكالجنودمنكثيرونوإستشهد

المستكفىالعباسىالخليفةيرافقهدمشقإلىشمالأمتجهاالمعركةأرضمن

والأسرىالغنائمإليهايسبقهالقاهرةإلىعادثم،أيامبهافاكاموالقضاهبالله

المغول.من

***

تيمورلنكبقيادلآالمغولكزو

ألشاصلبلافى

هـ/208عامفىبغدادتيمورلنكبقيادةالمغولجيوشإجتاحتولما

إلىأوامرهأصدرمصر،فىالمملوكىالسلطانإلىأخبارهمووصلتم9913

ضدالبلادعنللدفاعحلبإلىبقواتهمللتوجهوصفدوطرابلسدمشقنواب

جيمثىمعالشامجيشتقابلم0014هـ/308عاموفىالمهاجمينالمغول

جيوشهوإكتسحتفىت!حورلنكجيشعليهمفتغلبحلبشمالفىتيمورلنك

.حماةثمحابامدينة
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تغافلأنهإلافرجالسلطانإلىوصلتتيمورلنكأخبارأنمنالرغموعلى

وإعدادالإستعدادفىالسلطانبدأثمالبلادمنتيمورلنكتمكنحتىعنها

ديسمبر308/عاممنالآخرربيعفىفخرجتيمورلنكجيشلملاقاةالجيش

وفيغزههإلىثمالريدانيهإلىرأسأوإتجه،عظيمموكبفىالقلعةمن0014

إلىالأخباروردتدمشقوفىدمشقإلىغزهمنخرجأيضاَالآخرربيع

تيمورلنكجنودطردمنتمكنالتركمانأميررمضانالأميربأنفرج،الناصر

حابه.من

منكثيرةجماعةقتلوانابلسجبلعرببأندمشقإلىالأخباروردتكما

وكانتيمورلمجامنباْمرطرابلسإلىطريقهمفىكانواالذينتيمورلنكجنود

عربمنهمفتمكنالجبالبينوتاهواالطريقضلواثمسلميةمنبالقربمقيمأ

الباقون.وفروالحجارةبالنشابكثيرافقتلوانابلس

مقيماَفرجالناصر-وكان1014يناير308/عاممنالأولىجمادىوفى

إليهمفخرجفارسألفنصوعددهمبلغتيمورلنباجنودمنجماعةظهربدمشق

جنودفإنهزمالفريقانوتقابلفارسمالْةنحوفىالسلطانممالبامنجماعة

مسرعيين.وانسحبواتيمورلنك

علىالتغلبالمملوكىالجيشيستطعلمالعامنفسمنالآخرجمادىوفى

لطردثانيةالسلطانعزمقوىولما،القاهرةإلىالعودةإلىوإضطرتيمورلنك

لاأميرحياربننعيرالأميرالشامفىالعربأمراءمنمعهوإجتمعلنك،تيمور

الناصرالسلطانعلىواجتمعالشامقبانلومنحارثةعربمنوكثيرافضل

قبائلومنفضل،آلعربمنفارسالافخمسةالشامعربقبائلمنفرج

بنىعربحنفارسوخمسمائةوألفالبحيرةعربمنآلافستةمصرعرب

إلىإنضمواالذينالفرسانعدد!صارالشرقيةعربمنفارسوخمسمانةوائل
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صرفأنوبعدومصر،العربفرسانمنألافسبعةفرجالسلطانجي!ق

تيمورلنك.للقاءللشامللعودةإستعدالجنودمرتباتالسلطان

أهلهافأسرعبجيشهدمشىَإلىإتجهقدتيمورلنككانالأولىجمادىفى

أسوارخلفمنتيمورلنكجيشيقاتلونوبدأواالأسوار،وتسلقواأبوابهابإغلاق

ألفيننحوالمعركةتلكفىيقتلواأقالأهالىوإستطاعالقتالإشتدوقد،دمشق

تيمورلنك.جنودمن

إلىلجأبالقتالالمدينةعلىالتغلبإلىسبيلاًتيمورلفكيجدلمولما

الصلحيرفضواأندمشقأهلوكادالخدعةبقصدالصلحبطلبالحيلةإستخدام

إبنالقاضىيرأسهالذىالفريقتغلبوأخيرأفريقينإنقسمواولكنتيمورلنكمع

للمدينةالشريضمروهوللصلحبهإجت!عندماتيمورلنكخدعهالذىوهومفلح

معالقولفىيتلطدتيمورلنكوصارمايبطنغيريظهرمخادعأكانلأنهوأهلها

نأقبلواحتىءأمراخمسةوكانوادمشقأعيانمنمعهكانوقدمفلحإبن

أما،قتالبفيرللاعداءدمشقأبوابوفتحت.دمشقأبوابولجيشهلهيفتحوا

والمدينةالقلعةسلمتثم،تقريبأشهرمدةالغزاةضدتقاتلفظلتدمشققلعة

بأسرها.

سيطرةتحتدمشىَكاسة1014مارسA/r.عاممنرجبوفى

بينتفرقةدونوالأسروالقتلوالنهبالسلبفىيعملونوصاروا،تيمورلنك

308/عاممنشعبانفىعنهارحلواحتىوالعجانزالرضعالأطفال

وسألهحدثعمالهيعتذرفرجالسلطانإلىكتابأتيمورلنكبعثنم،4101إبريل

منجميععنتيمورلنكإفراجمقابلبالقاهرةالمعتقليينرجالهاحدعنالإفراج

مقابلالأسرىجميععنوأفرجالإتفاقالطرفاننفذثم،الأسرىمنعنده

.بالقاهرةمعتقلأكانالذىالأسيرعنالإفراج
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ألسابعألفصل

الصغرىآسيافىظهورتيمورلنك

وتديموربايزيدبينأنقر"هوقعةء
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ألساب!النصل

ألصغرلىآسيافىظهورتيمورلنك

لأميرالعثمانيونتعرضبعدتيمورلنكظهرم0014هـ/308عامفى

تيمورلنكفهاجم،تتبعهأرزنجانأنيرىتيمورلنككانحيثالأرمفىأرزنجان

يواصلولمبايزيد،ءأبناأكبرأرطغرلفيهموكانحاميتهاوقتلسيواسى

هـ/408-508عامفىإتجهوإنما،العثمانيينضدحملتهتيمورلنك

10414-10 Vتلكوفىفيها،الش!اءليقضىالقوقازوراءفيماباغقرةإلىم

العثمانيين.ضدقادمةلمعركةعدتهيعدكانالفترة

وتمِموربا-!يدبينأنتر"موقعة

سهل-ناحيةفتقدمواأنقرهعلىهجومهمالمغولبدأ5/072014عامفى

عندالمغوللملاقاةالأولبايزيدوإستعدوسيواسوتوقاتأررنجانمنأنقره

ألفثلاثمائهفىوالعثمانيونأنقرهصحراءفىالجيشانوتقابلأباد()جيوق

بهعليهأشارمابايزيدرفضحيثالعثمانيون!مانهزمألف،سبعمالًةفىوالمغول

والطرقالمضايقبسدوالإكتفاءتيمورلنكمحاربةبعدمءالأمراوبقيةطاشهـيمور

رأيهم.بايزيدفرفضوعطشأجوعأتيمورلنكعسكروإهلاك

بنفسالمغوللقتالالعثمانيينالجنودحماسيكنفلمشكغيرومن

السلاجقةالجنوديكنلمكذللامسلمينكانوافالمغول،البيزنطيينلقتالحماسهم

يقاتلونالسلاجقةمنقادتهمرأوابعدماالمغولضدالقتاللمواصلةإستعدادعلى

وجيشتيمورلنكجيشبينالهائلالفرقعنفضلأهذاالمفول،صفوففى

العثمانيين.
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فىالصربالجنودتقدمبايزيدورأىالطرفينبينالمعركةبدأتوحينما

وحينئذبالإرتدادبايزيدفأمرهمالمغولجيشيطوقهمأنوخشىالعدومواجهة

،الميدانمنبالفرارالسلاجقةفأسرعالعثمانىالجيشإتجاهفىالمغولتقدم

ببسالةالإنكشاريةمنألافخمسةفىوهوالغوليقاتلالموقفبايزيدوواجه

ولكنهالفرار،إلىفلجأالمقاومةمنجدعلاأنهبايزيدرأىوقد،الليلجاءحتى

إلىوعيسىمحمدالأخرانوالداهلجأبينماالمغولأسرفىفولىوإبنههووقع

الهرببايزيدحاولفلماالأسر،فىوهوبايزيدمعاملةتيموروأحسنقرمان

بالغة.بقسوةوعاملههنهلنكتيمورتغير،وفشل

فىبدفنهلنكتيمورفأمرالأسرفىبايزيدتوفى6083014/عاموفى

آسيا،فىإماراتهمإلىتيفورلنكأعادهمفقدالسلاجقةءالأمواأمابروسه،جامع

سمرقند.فىإقامتهمقرحيثالشرقإلىمتجهاًهووعاد

بلادفىعسكريةحملةيقودكانحيثأترارفىوهوالموتفاجأهثم

جديد.منانفاسهمالعثمانيونوإستردالصين
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ألثامنألفصل

والمسلمينألعربغزوات

وألصليبييناطغولضلى

.والمغوللإسلامرا

المغولمنايرانوح!صالمسيحية

الإسلاصنمرلآفىايرانايلخاناتفىور

صفهرإلرالمغولإيرانحكاصجذبفىأوريامسيحيوفشل

المغول.شوفلسطينال!شاصوحمايةالمسلمينانتصارأسباب

وألصليبيين
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ألثامنالفمثل

والصليبييئاطغولضدوالمسلمينالعربشوات

فىوالشاممصرجيوشأمامتاريخهمفىمرةلأولالهزيمةالمغوللقى

العربربونيصوظلواللهزيمةيستسلموالمولكنهمبفلسطينجالوتعين

هزيمتهمةيعدالشِامأرضعلىالمغولهزيمةوتكرر،الشامأرضفىوالمسلمين

حمصفىقلاوونبنومحمدقلاوونأمامهزيمتهمتكررتوبيبرسقطز،أمام

..راهطمرجوفى

إلىالثانيةالجبيهةإلىإتجهواالمفولعلىوالمسلمونالعربتغلبأنوبعد

العربأيدىفىتسقطالشاممدنأخذتحتىوحاربوهمالشامصليبى

الصلبيين!مدالمماليكسلاطينغزواتكثرتلقد،أخرىبعدواحدةوالمسلمين

حصارذلكأضلومنالغزواتتلكفىموًثردورالشاميةالعربيةللقبائلوكان

فرسانمنجماعةمعبالإشتراكالعربفرسانحملةبهقامتالذىعكا

63ءعاممز،الأولىجمادىفىبيبرسالسلطانمنبأمرالتركمان

الفرنج.منباْسرىوعات126مارسه

تكاملتحتىالصليبيينضدمستمرةالعربيةالمملوكيةالغزواتتلكوظت

عامفىقلأوونبنخليلالأشرفعهدفىبأجمعهاالساحلبلادفتوح

M1`-YCكان1912إبريا!096/عامهنالآخرربيعففى،3912-0912ء

أيدىفىاحامانفسمنالأولىجمادى17فىبسقوطهاإنتهىالذىعكاحصار

كانعكاحرطارفىالعربمنالمتطوعينأنبردىتدرىإبنذكروقد،المسلمين

المملوكى.الجيشعددعنيزيد
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يقطعونفتركاقبلكانواعكافىالصليبيينأنإياسالنذكركذلك

منقوةلاثنكلويقتلونالتجارأموالعلىوششولونالمسافرينعلىالطريق

الصليبيين.منالمسلمونإنتزعهابالشامحصينةمدينةأخرعكاوكانتالمسلمين

عنأحداثهاوتكشفأيضأالشامفيوقعتالتىالحربيةالمعاركومن

وغيرهمالصلإلجيينمنالبلادأعداءضدالدفاعفىالشاملأهالىالبطولىالدور

طرابلسالصلياعيو!نهاجمفقد9761367/عامفىحدثتالتىطرابلسمعركة

نائبهامنتيبةفىالمدينةهاجمواحربىمركبمائتىنحوفىوهمالسنةتلكفى

ونهبواالفرنجفدخلهاعنهاالدفاععنضعفواالذينالمدينةجنودعلىولَغلبوا

أهلها.منألفيننحووقتلواأسواقها،

الأهالىكل،كبل،الشامأنحاءفىالغزوهذاأخبارإنتشرتماوسرعان

وطار!وهمشدفيقتالفىالمهاجمينالفرنجمعوإشتبكواوعتادهمبأسلر!هم

هزيمةركا!ه،كثيرةجماعةمنهمقتلواأنبعدطرابلسمنأخرجوهمحتى

ساحقة.الفرنج

الشرقفىالمغولضدجهادهممواصلةالمماليناسلاطينإستطاعو!دد

وفرض11\رمنلجدعلىسلطانهمبسطمنتمكنواحتىالغربفيوالصليبيين

المغول.إلىيدفعونهاكانوأأنبعد،عليهمالجزية

الشمالىاالسا*لىجميعمنالصليبيينإخراجمنالمماليكتمكنوكذله

وأالشرقضالحربيةالمعاركتلكأهمفىومصرالشامفىالعربشاركتوقد

معركةمنذالحروبتلكفىالعربيةالمشاركةبدأتوقدالسواء،علىالغربش

تلكآخروحتىالحينذلكفىالعالمفىالحربيةالمعاركوأخطرأول،لوقي*بئعين

.الشامشمالفىدابقمرجفىالمعارك
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منمنهمالذنمامفىالعربيةالقباثلأنبلالقاهرةشبالفىالريدانيةوش

أمراءبحتربف!مثلوذلك،الشامأرضخارجالبحريةالحربيةالمعاركفىشارك

المعاركئمهرأفىبطولاتلهمكاشهالذينالجنوبعربتنوخمنوهمالعرب

المغول.ضدالحربية

فإنهمالشاميةالجنوبيةالسواحلعلىالصليبيينضدجهادهمأها

عليهاالإستعِلاءهنذسواحلهاحراسةعلىساهرينبيروتفىمقيمينإستقروا

،م4912هـ/396عامخليلالأشرفعهدفى

أنفسهمف!مؤفارستسعينمنحراسةقوةهؤلاءبحتربنىءأمراوشكل

ثمالحراسةفىشهراَيقيمونفارسثلاثيينكلالحراسةيتبادلونأبدالنلاثة

فىدنجوبحتِرشارلاكذلكمحلهمتحلأخرىجماعةمعالحراسةيستبدلون

هـ/828معافىبرسباىالأشرفعهدفىقبرصلغزوالبحريةالحربيةالحملات

142 aدياستجابالهامالجهادبرسباىالسلطانأعلن1426هـ/982عاموفى

الحملةتوجهتثمأيضاَمصرومنالشامفىالأهالىمنالمتطوعينمنالكثيرون

فتحمناد!لةقلكوتمكنتقبرصجزيرةلغزوحربيةسفينةمائةمنأكثرفى

منكثيرعهدفىالبلاررأهالىمنالمطوعةشارككذلكملكها،وأسرقبرص

جقمق.السلطانعهدفىرودسضدالحربيةالمعارك

القبائلفرسانكانتالشماليةالشاملحدردالعثماشالتهديدظهروحينما

البلاد.عنللدفاعالتهديدذلكمواجهةفىللمشاركةتستدعىالعربية

منالأخرةجمادىفىقايتباىالأشرفعهدفىحدثماذلكأمثلةومن

14هـ/198عام Alوذلكحلبحدودعلىكثيفأجيشاَالعثمانيونحشدعندمام
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منهمفارسألفأربعيننحووقتلالعامنفسمنصفرفىحلبفىهزيمتهمأثر

عقدتم1486ديسمبر298/عاممنالمحرموفى،أمرائهممنجماعةوأسر

العثمانيينالأسرىإعادةئمالصلحذلكبمقتضى،والعثمانيينالمماليكبينصلح

فىالعثمانيةالحشودظهرتا598948/عاممنالأولربيعشهروفى،لبلادهم

التيديداتتلكلمواجهةللإستعدادالعربمنفرسانواستدعىبشمال

العثمانية.

فىأوالمعركةهذهفىالمشاركةعنومصرالشامفىالعزبيتخلفولم

للدفاعالمملوكىالجيشمعالوقوفعنالمماليكسلاطينعصرفىالعهودمختلف

دارهم.عقرفىودحرهمالأعداهوتتبعالبلادعن

***

لإسل*مصوالمغولا

فىالإسلاميةالديانةخان،أجتاىقبلمنفارسحاكمكورجوزإعتنق

1W-41الذهبيةالقبيلةخانبركةإع!ناقبعد،عهدهأواخر c/هـ

تبعهأنبعدخاصةللإسلامحقيقىنصرأولالإسلاميةللعقيدةم1256-1267

مغولوهممسلصيخاكانواجيوشهرجالكلأنحتى،رعيتهمنعظمالاًالسواد

م12-1267ع6هـ/654-666خانبركةبينالسياسي!ةالروابطتوثيقذلكوتبع

ضدكلاهما/وتحالفمهـ/0126-6761277-658مصرسلطانوبيبرس

.فارسفىهولاكوأسرة

فىالإسلامدي!ملوكهمبعضوإعتنقالصينبلادفىالمغولإنتشرولما

الصينضبكالث!غر)مدينةوجعلوا،الميلادىعشرالثالثالهجرى/السابعالقرن
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زعيمخانبركةالمغولىالصينملكعلىأشيروقدالجديدةلدولتهمعاصمة

م1كاا1242-0648-56ءالعباسىالمستعصمالخليفهَبمهادتةالذهبيةالقبيلة

كاشغروعاصمتهاالصينإحداهمادولتينأكبربينوالرسانلالهداياوتبودلت

ملوكعلىلقباًالخانصارثمبغدادوعاصمتهاالعباسىبنىدولةوالأخرى

قاعدةوقراقومالصينيةالمملكةقاعدةبكينهىالتى(بالق)خانوصارت،الصين

وعاصمتهم.المغول

البلادمنوالشمالطَالغربيأالجبهةفىالمسلمالمغولىالعنصرإنتشرولما

الأميرأعلنعندهـالاسيماالرائربالمسلمينيتربصونالأصليوقالصينيونأخذ

التى،الغربىالشمالفىكاشغربملكةإستقلالهم0128هـ/967خانيعثوب

مائةمنأكثرمنيتكو4نجيشهموكانعليهمفإنتصربالصينيينإلتقىعندها

الأميرأوشكإذزلزالهاالصينزلزلتالمبينالنصرهذاأثروعلى،مقاتلألف

3912.هـ/396عامإسلاميةلولةالصينيجعلأنيعقوب

الصينهمالدودعدوكلتاهمادولتينبينمحصوراَالوقتذلكفىكانلكنه

تجارية.معاهدةوعقدهذهمهادنةإلىفإضطروروسيا

دهانضوىبالخلافةالعثمانىالسلطانبايعالإس!لاميةالوحدةدعمأرادولما

الفنونفىخبراءالخلافةدارمنوطلب،وسندأعضداًلهليكون،لوائهتحت

الهندسية.الصناعاتوسائرالحربية

بيبرسوالظاهرالذهبيةالقبيلةزعيمخانبركةبينالعلاقاتتوطدتكما

ولم،فارسشهولاكويمئلالذىالمشتركعدوهماضدالفريقانوتحالفبل

المسلمينهزلاءعلييناصرونهءحلفاعنالبحثفىفْسرعهولاكووسعاًيدخر
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الصليبيينوزعماءأرمنيةملكومنهمآسياغربفىالمسيحيينالحكاممعفتحالف

هذاعلىالمسيحيةزوجتههولاكوشجعتوقدهوًلاءرحبوقد،الشامبلادفى

الإسلامية.الديانةعنلتصرفهالخط

مرعلىيظوىبدأالمسلميننفوذدهانالجهود،هذهكلمنالرغموعلى

.الإسلامفىالمغولالحكاممنكثيرونودخلالزمن

هـ/496-307فارسفىالحكمإيلخاناتأحدمحمودغازانتولىفعندما

الإسلامفىبالدخولرعاياهوطالب،الإسلامىالدينإعتنقم5912-4013

للل!ولة.الرسمىالدينهوالإسلامدينأنوأعلن

إيلخاناتدهيةفىسريعأإنتشاراًينتشرالإسلامبدأالحينذلكومنذ

.فارسفىالمغول

تدريجيأالإسلاميةبالروحوتشبعواالإسلاميةالبلادفىالمغولإستقر

معالإسلامىبالطابعوتطبعوافارسهفىالمغولإيلخاناتأسرةوأسسوا

المعلوماتتبادلسهولةإلىأدىمماآسياشرقفىالمغولىبالشعبإرتباطهم

وغربها.أسياشرقبين،الحياةنواحىمختلففى

المغولإيرانوح!كاصاطسيحية

هىوالشامانية-وفطرتهمبداوتهمعهدفىالشامانيةالديانةالمغولعرف

إليهاوقدموافعبدوهاالمغوليخشاهاكانالتىالشريرةالآلهةلبعضوثنيةعبادة

منهم.خوفاَلإرضائهموالضحاياالقرابين

الدياناتوعرفواأ!الماأنحاءفىغزوالَهمفىالمغولتوسعولما

لمعرفعَها،ايهاإيتطلعونجعلتهمالتىالدينيةالروحغلبتهمالأخرىوالحضارات
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الدياناتهذهبينجنكيزخانوساوى،والإسلاموالمسبيحةالبوذيةعرفوافالمغول

منكثيرتولىفقدولذلكآخر،علىلأحدتحيزأوتفرقةلونأهلهافعاملوا

تعذيبيكنولمالنهرهبلادفىالمختلفةالمناصبجنكيزخانعهدفىالمسلمين

إستثناء.دونالجميعصنوفهاذاق،سياسيةلأسباببلدينيةلأسبابالمسلمين

396خانكوبلاىإعتنقولما - too/كانالبوذيةالديانةم1257-4912هـ

التبت.أرضفىقائمةالديانةتزالوماالديانةلهذهكبيرنصرأبالطبعهذا

المسيحيةزوجتهتوجيهطريقعنالمسيحيةالديانةجنكيزخانإعتنقوقد

إخضاعبعدوذلك،بيكالبحيرةجنويىفىالتتاريةكرا!هقبيلةمنوهى

القبيلة.لهذهجنكيزخان

جنكيزخانحفيدكيوكأنورغمالمسيحيةالقبيلةهذهمنأجتا!ىتزوجكما

عليهم.بعطفهالمسيحيهَالديانةأصحابغمرولكنهمسيحيأيكنلم

الثالثالمجمعأهلوهم-النسطؤرلهِينالمسيحيينمنكثيرشغلوقد

شغلوا-والفراتلموصلواوالجزيرةوالعراقفارسفىبالمشرقوأكثرهم

نأكماالوزارةمنصبالمغولدولةفىوبلفواالمغوليةالدولةفىالكبرىالمناصب

إلىالمسيحيونعمدفقدولذلك،مسيحياتتزوجواماكثيراَالمغولخانات

كثيراًالمسيحيونجاهدفقدولذلك،المسلمينعلىلينصرونهمالمغولمعالتحالف

المسيحية.إلىإيرانفىالمغولإيلخاناتيتحوللكى

وكانالإستمرارفىأرويافىوالبابولةإيرانإيلخاناتبينالعلاقةوأخذت

المتبادلوالرطفوالمودةالمحبةإ!حاهارسبيلفىالطرفينبينيترددونالرسل

يناشده580126ءعامفىكتاياًهولاكوإلىبعثالرابعإسكندرأنحتى

إليه.ويحببهاالمسيحيةفىالدخول
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الإسلاميةالديانةأحصدتكودارإعتناقبعدالمسلميننفوذقوىولما

683.%-- A/-عملهولاكوأبناءأحدوهوالرشدسنبلغعندمام1281-1284هـ

،الإسلاميعحنقمنلكلوالمنحالعطايافقدم،الإسلامإلىإلَباعهجذبعلى

فىالد!خولالإختبارطريقتكودارأخذوقد،دولتهفىالشرفألقابومنحهم

أرغونأخيهإبنقادهاتكودارضدثورةقامتولماذلك،علىإكراهدونالإسلام

إزدادثمم1284912-اهـ/68396-.مكانةالعرشإعتلىثمقتلهدبرالذى

فىينتشرالإسلإمأخذوقد،والتعذيبالإضطهادعليهمووقعللمسلمينالعداء

يستطعولمالإسلامفىالداخلينعددكثرفقدذلكومعتؤدهفىالمغولبينإيران

المسلمينقلوبجذبعلىالعملإلىمىاضطرواالمسلمينمواجهةالإسلامءأعدا

الضرائب.دفعمنالنبىرلجتوآلالمسلمينالعلماءأعفوابأنإليهم

التوحيدكلمةعليهاونقشالإسلاصالطابعأخذتفقدأوراوًالعملةأما

والتشهد.

م(5912أكتوبر6إبريل49ءالحجةنو-الثانية)جمادىبيد!وأنكما

جذبيحاولكانذلباومععنقهفىالصليبيلبسكان.هولاكوحفيدوهو

مثلهم،الممهطلمينمعلي!ىالمسجدإلىبإبنهبعثذلكلمعبيلوفىإليهالمسلمين

وأدواالإسلامضدخلواهولاكوحفيدبيدوعهدفىالمغولمنكثيراأنعلى

فرائضه.

جلسحتىإسلامهيعلنيكدلمخانأرغونبنمحمودغازانعهدوفى

فىالمغوليةالقبائلوتبعتهالرسمىالدولةدينالإسلاموجعلإيرانعرشعلى

.الإسلامفىالدخول

البوذيينالييئرجالمعقويةعلاقةلهوكاشهبوذيأكانغازانأنعلى
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فهوالإسِلامإلىغازانحولالذىأما،السماويةالديانجاتعلىمطلعأكانولكنه

إستجابحتىالإسلامعنغازانيحدثظلالذىالتركى"توروز"المسلمقامْده

دخولفىغازانإستجابةكانتوقد،فيهاوالدخولالإسلاميةالعقيدةلقبوك

912يونيوهـ/496شعبانفىالإسلام oفىالمناسبةلهذهإحتفالوأقيمم

بعضغازانحفظلاردماوندمراعىفىيقعريفىمنزلفىالرىقربمنطقة

صوفية.ميوللهوكانتوالصيامالصلاةوتعلمقرأنيةآيات

وكانمسلماَصارعندمافهورويدأرويداَالإسلامفىغازاندخلوقد

عليهعرضواالمسلمينالدينرجالأنلدرجةإحداهنوأحبأبيهنساءعند

عنيرتدأنوهمأبيهونجةيتركأنعليهكبر،عليهأبيهزوجاتالإسلامتحريم

عقدفىمعهبلغانتكنولمكافراَكانأباهأنخواصهبعضلهفأفتى،الإسلام

وقدففعللكتحلفإنهاعليهاأنتفأعقدبهامسافحأكانوإنما،صحيحنكاح

الفتوى.وأعجبتهقلبهالسرورهلا

تعاليمعليبإطلاعهتدريجيأقوىقدغازانإيمانأنالطبيعىومن

مسلمين،جنودأوصارواألفمائةالمغولمنرجالهمنتبعهقدأنهحتىالإسلام

ورفعللمغول.jووخلعالاكبرالمغولقاندعنإستقلالهمحمودغازانأعلننم

يجبأنهأقوالهومن،أقوالهمنغازانإيمانقوةوضحت؟صاالعمله،منالحممهإ

مابخطأويرلجرهالمسلمينمنذلكأدركمنيبادرأنشرعيةمخالقةمنهوقعإذا

إلىأخاهيوجهأنالمسلمعلىأنضرورةعلىتدلالقرآنمنأياتذكروقدفعل

أخطأ.إنالصواب

99ءعامأواخرفىالفرآنعوقراعليشجعفإنهقازانأفعالعنأما

't'91الختاموعندالمسلمينإجتماعاتحقلاتأولفىا.
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وكان،الإسلاميةللمذاصهالمدارسوأنشأالسنرجإللكبارالعطاءأجزلقد

.الإسلامرجالمنالصالحينلقبورالزيارةكثير

عقيدتهمعلىظلواالذينالأيلخاناتجاءمحمود،خانغازانوبعد

عنها.يتخلوالمالإسلامية

هـ/307-716محمدأولجاقيوالمغولمنفارسحكامومن

نألهتبينلماثمالسئنهإلىوحيناَحيناَالشيعةإلىمالالذىم4013-1316

أتهمطالماشنهأوشيعهأنهمحيثمنوجهتهمإلىالعبادتركالأفضلمن

السئنهرجالأحدمنالإنتقامأرأدعندماوخاصةذلك،فعل،بالشهادتينينطقون

بسوءيمسوهفلم،جسدهلينهشواجائعةمتوحشةكلابأنياببينوتركه

القلوبمطلعوأنالعبادقلوبفىالإيمانأنأدركحين!ذومنعنه،وأعرضوا

وأللسئنهالتعرضدونللمسلمينالعبادةحريةفتركالصور،إلىلاإليهاينظر

الشيعة.

/VrI-vV%سعيدأبوإبنهمحمدأولجاتيوفارسحكمتولىثم

حريةشعبهمنحولكنهسنيا،أولجاتيوبنسعيدأبومحمددكانم1316-1335

منأحدأيرغمولمالعقيدةوإ!حترم،شيعيأأمكانسنيايرغبهالذىالمذهبإتباع

بالشهادتين.ينطقأنهطالمايرغبماغيرعلىالمسلمين

الإسلاسنصرأفىإيرانإيلخاناتفىور

منإيرانحكامجذبفىالصغرىوأسياأوربامسيحىمحاولاتتعددت

تطورتثمهدفهم،وحققواْذلكفىهولاكوعهدفىنجحواوقدصفهمإلىالمغول
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وكان،افرجياكىثممكروهبهيحلعندماللهشكراًهـلسجديصلىوكان

تجبىكبيرةمبالغخصصأنهكماالمدل،سنةإنتهماجإلىيهديهأناللهيدعو

منوجعلوصيانت!االكبيرةالدينيةالمنشآتعليللإنفاقوجعلهاممتلكاتهمن

علىالعاملينومتابعةلتنفيذهاالمسؤليينإلىبهابعثصورعدةالوقفحجة

وخصصوالحلوىالأطعمةبتقديمالمحتاجينمساعدةعلىوعملبها،الأخذ

.مستمرةبصفةذلكوجعلالقراَن،يتيمةكاثلتعليمالأموال

وجمعالفقراءعلىسنولأالجلدمنأثواباَوهىالملابستوزيعخصصكما

تجهيزهمدبدالغرياءودفنيكبرواحتىوتربيتهملهممخصصمكانفىاللعَطاء

أرملةخمصلحمائةحدىوفىسنويأذلكوجعلالنساءمنالأراملومساعدة

لتسهيلالبسورأقامكما،كبيرةلمسافاتونظافتهاتبريزبشوارعلىاهتممحتاجة

بدلاًوالمجوارىللغلمانلتقديمهاْالجراربعضوخصص،فوقهامنالقنواتعبور

منالعقابخوفييوتهمإلىالعودةويخشونمنهمتكسرالتىالجرارمن

بدونها.العودةعندساداتهم

المدرسةزارعندماأنهحتىمحمودغازانقلبوالورعاللَقوىملاْتلقد

ذللتي!همتحسنفلميحيونهوالطلابالمدرسونإليهقامبغدادفىالمستنصرية

وقد،لغيرهتءوينصر!نيتركوهفكيفربهموبمادةللعلمتفرغواقدلأنهممنهم

فىواجبهةوطاءتالأرضفىاللهظلالسلطانلأنذلكفعلواإنمابأنهمأجابوا

الدين.

وتحولتالقتواتوحفرالنجفمدينةبتعميرقاممحمودغازانأنكما

وكانةصربلاء،زاركما،الحسنضريحوأصلح،مزارعإلىعهدهفىالأراضى

الومةنفسفي،وهوورعايتهمبهمالعنايةكثيرالنبىبيتيرمحباالعمومعلى
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غازانإلى!إنضممحمودغازانعدربيدصغادرفقل!جهانصدرأماْ

كانتكماوايأوقافالصدقاتعلىيداوموأن،والمسلمينللإسلامنصرتمقابل

حقالحربفىالشهداءلورثةيجعلوأنالمثولالحكاممنإسلافهعهدفى

فيمساعدتهمقابل،الوزارةيوليهأنغازانعلىإشترطكما.شهيدهمميراث

A-%//-492عامفىالوزارةفعلأجهانصدروتولىيبدوعلىإنتصاره Aiام.

الوزراةتولىفىالساوجىالدينسعدمعإشتركفقدالدينرشيدوأما

الحكمأجهزةعلىالسيطرةمنوتمكنالمنصبهذاتولىوقدمحمود،لغازان

عددهمبلغوقدأولادهجميعمحليينكحكامالحكوميةالإداراتفىعينأنهحتى

.الولاياتبعضفىكبيرةأعمالاًوخدمهأقاربهولىوكذلك،ولدأعشرأربعة

يجيدوكانالوزارةفىالدينرشيدشاركالذىالساوجىالدينسعدأما

محمودإيلخانحكممدةطولزميلهمعمنصبهفىبقىفقدالحسبابية،الأعمال

307.4013/عامفىتوفىحتى

بمعاونةإهتمأنهمحمودغازانقلبفىالإسلاميةالروحتشبعوبلغ

.الإسلامبهيأمرلماوفقأإليهمحقوقهمدماعاد،المظلمومين

والمعاملاتالبغاءوالغىالخمرشربومنهوالمفسدينالفسادحاربكما

الإسلاميةأياسرةمنجعلأنهحتىالإسلامىالمجتمعخدمةوواصلالربوية

الإسلامى.المجتمعنواةالمسلحةالأسرةبإعتبارورعايتهعنايتهموضع

بتلاوةالإحتفالفيبدأالإسلاميةبالطريقةوالمأدبالحفلاتيقيمكانكما

المسلمين.منالدينرجالالإحتفالاتتلكويؤم،بالقرآنويختتمالقرأن

كانتمهماالشعبأفرادمنأحدعلىإعتداعاتيحدثأنيقبللموكذلك

--915

http://www.al-maktabeh.com



وكانويشتد،ساعدهميقوىتكودارأحمدعهدمنذالمسلمونوأصبحالأحوال

جعلالعرشإعتلىلماثم،فارسلعرشيتهولاقبيلالإسلامفىدخلقدغازان

.الإسلامهوللبلادالرسمىالدين

إيخانخطةنفسعلىفارسعرشبعدهتولواالذينفارسإيلخاناتوظل

عززحيثالإسا،مفىدخولهمالمغولمنإيرانحكامأفادوقدتكودار،أحمد

وزادوالمحكمونالحاكمبينالروابطفقويتشعويهمأمامالحكامهؤلاءمركزهم

الحاكمجانبمنالعطفتبادلواأنهمذلكعننتجثم،بينهمالعلاقاتتوثيقمن

شعيهافالبلادتكونأنيجبكماالأوضاعوصارتالشعبجانبمنوالإخلاص

الدولةر!الكبارأصبحثم،ورعايتهمبمواطينهمالإهتمامبحكامهاوأولىمسلم

الدين،ورشيد،جهانوصدرنوروز،منهم.المسلمةالأغليةمنوالقادةءالوزرامن

الدين.وسعد

إعتلاثوفىالإسلامإليمحمودغازانتحويلفىالفضللنوروزوكان

فكان،الولةشؤنعمومتدبيرلهوتركلهنائباًفجعلهغازانكافأةوقدالعرش

المسموعة.الكلمةصاحبنوروز

إخلاصهن!روزوطحمناحيةمنالشكيثيرونوالمعالونالحاقد!ونبدأثم

وتزعمنوروز،ناحيةمنغازانقلبفىالكنراهيةإدخالمنتمكنواحتى

نحازانفإنقلب،بالمصريينلإتصالهبالخيانةنوروزوإتهمواقطبوأخيهصدرجهان

بنفسهالنجاةمنفعلأوتمكنالهربإلىتوروزوعمدنوروزنائبهعلىمحمود

إنتهىحتىهرافىفىيعيشىوظل-خراسانأرضمن-هراةإلىءوالإلتجا

وقتلهراةصاحبكرتالدينفخرعنهتخلىبعدماميغضهيدبومَوعه-فىالاْمر

م.6912هـ/696عامأواخرفى
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الأهالىمضايقاتفىيتسببونللصيدينزلونعندماالصيالونفكان،الذرائع

قابلواماإذافكانوا،بأذىأحدلهمولايتعرضوالنهبالسلببأعمالويقومون

عددجعلمحمودغازانإلىشكوافلماودوابهمتاعهسلبوهالناسمنأحداَ

وصارتالصيدخلالتواجدهموأماكنأسماؤهموسجلتمماكانأقلالصيادين

رواتبهمالصيادينلهؤلاءوجددشخصيتهمتوضحمختومةأوراقلهم

يقيمونالتىالولاياتمنويصرفونهالهمتخصصالتىالمؤنمنوإحتياجاتهم

بلاطمنإحتياجاتهمللصيادينوقدمتالأهالى،لممتلكاتالتعرضبمنعوأمربها،

محمودغازانعلموعندماالصيد،رحلاتمناسباتعندمقدمأالمغولىالحاكم

التىالشكاوىصحةمنتأكدعندماو!ربالمحققينبعثإعتداءحالاتبوقوع

قللالمسؤلونبهقامالذىوهذابالعصا،للتعليماتالمخالفينبجلدأمربهاعلم

المسؤلينإلىأواصرهإصدارإلىبادرثمكبير،حدإلىالإعتدأعاتحوادثمن

أموالعليالحصولبغرضبأذتلأحديتعرضمنكلأنالناسعلى-بالإعلان

الخاصةتتبعكانتالتىالعمالطوائففرجعتالحالفىيقتلحقوجهبغير

افيهتمامهذامثليحدثولمالبلاد،وصلحظلمهمعنوالقادةءوالأمراالإيلخانية

هذاحدثإنماوثينتهم،علىكانواالذينالإيلخاناتعهودفىالملدللمينبأحوال

بماوعملواسماويةكصيدةلىاعتنقوه،الإسلامإلىتحولواالذينالحكامع!دفى

.وإستفالوافأفالواهديهعلىوساروابهجاء

بهايقومالتىالإصلاحيةالحركاتإلىينظركانمحمودغازانأنعلى

الإمتناععليهميصعبطويلةمددألهممباحةكانتأمورمنالناسمنعإذبروية

وأمامعلنأللتعليماتالمخالفينعلىالعقابينزلوكانإنذأر،سابقودونعنها

الاَخرون.يرتدعحتىالجمهور
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عنيخرجلابحيثالمجتمعأحوالإصلاحطريقإتخذفقدالعموموعلي

الزوجيةالمعاملاتفيالإعتدالوجعلالزواجحاللاتنظمأنهحتىوالسنهالقرأن

كانإذاالإنفصالعندأحديضارلاحتىالصداقمؤخرفىالمغالاتوعدم

مثلا.كبيرأالصداقموْخر

كما،الإستقرأروالطمأنينةللمجتمعوتحقققوتهالإسلامعادفقدوهكذا

التىالماليةالمبالغوخصصالحجاجقوافلوحراسةمكةإلىالحجشؤنتنظي!متم

المسلمينلخدمةالتفرغمنيتمكنوالكىالمقدسةالأماكنفىالعاملونيحتاجها

لغطائها.المخصصةبالكسوةالكعبةإلىوبثفيها

فكثرتعلومْادينلخدمةالمدارسمنكثيرأمحمودغازانأنشاْكما

الرشيديةالمجموعةكتأبمحمودغازانوزيرالدينرشيدفألفالعربيةالمؤلغات

جفاهيرتهمالتىالأخرىالموضوعاتوبمضىوالأحاديثالقرأنت!سيرفىوهى

،مفتاحكتابالدينولرشيدذلك،إلىوماالأسراءكاوالمعراجهئلالمسلمين

القدرمثلها!طَدينيةومسائلالحفسيروطرقالقرأنبلاغةعنوهوالتفاسير"

الحقائق""لطاثفبعنوانالتصوففىكتابالدينولرشيد،والبعثوالشَاسخ

النبولة.والمعجبزاتوالفياضوالفيضوالوحدانيةالحشرفيهيذكر

قامواالذينالتصوفشعراءهنكئيرلخهرمحمودغازانحكمفترةفى

الأحوالىكلفىإليهالإلتجاءوفضلالإستقامةإلىالناسدعوةفىبارزبدور

م9013هـ/807شهرياربنعراقىالشعراءهؤلاءومن،وحدهعليهوالإعتماد

ولهالتسترىمحمودالدينوسعدميرهمامرباعياتصاحبالتبريزىوهمام

دينية.لمسانلشرحوهو"التصوف!حديقةكتاب
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المصانعؤانشتًالسجادصناعةمحمودغازانعهدفىإزدهرتكما

.المصنوعاتهذهمنالمساجدتحتاجهمالإنتاج

عناءمنقوهلابعدماأحوالهملتحسنالمسلمينحماسإرتفاعأنعلي

لد!غيرسرورهمإظهارفىوقتيةسلبيةنتائجلهكانتسابقةعهودفىومشقة

عادتثم،ظهورهملهمالمسلمونأدارالتىالأقلياتضدصالحهمإلىالأحوال

بووحالسماويةالأديانجميعإلىنظرمعالمعاملةحسنمنطبيعتهاإلىالأمور

وهعتنقيها.الأديانبينتفرقةلونواحدة

ي!متعونإيرانفىواليهودالمسيحيونصارمحمودغازانعهدأواخروفى

غازانأنحتىالكثير،منهاقاسواالتىالإضطهاداتومنعتالدينيةبحريتهم

عندماواليهو!بالمشيحييننزلالذىوالإضطهادالظلمأسباببمنعأمرمحمود

اليهوديضعوأنأوساطهمفىالزنانيرالمسيحيونيلبسوأنبالغيارالزمهم

حيثلبسهاهنأعفواثمشهورا،ذلكعلىوإستمرواعمائمهمفىصفراءخرقة

التىالأمورمنكثيرأيفعلوأخذحمايتهمفوج!هعليهموجنواأنوهمالعامةأن

المسي!لجين.صالحمعت!فق

واليهود،المسيحينضدالاضطهادعنمحمودغازانتحولأسبابومن

هجنوjجصيعأمرأنهعليهاترتبمصرفىالمماليبادولةمعمشاكلقيام

علىوينتصريدخلأنيريدلأنهالظروفسمحتإذاسنهمدىفىبالإستعداد

مسيحىمنوغيرهماالكرجبلادملكومنأرمينيةملكمنوطلبسلطانها

.عندهللحضوريستعلواأنالشرق

!فجقأنهومصرعلىوزحفهغازانمجئ!اعنإياسإبنويذكر

ما-7927912هـ/696-896لاجينالمنصورالسلطانأنبلغهلماالشامنائب
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هاربأوتوجهالشاممنوخرجومالهوبركهوعيالهأولادهأخذ،عليهبالقبضأرسل

القادةبينوقعخلافاوإنصغيرالناصرالملكأنلهوحسنمحمود،غازانإلى

فلذلكعنهايردهمنيجدلاسوفلأنهمصرعلىبالزحفوأغراهالعسكريين

لغونها.مصرإلىبهادىاتجههقاتلألفماشْمحمودغازانجمع

إرسالفيهوقررواإجتماعاًالمماليكالأمراءعقدفقدمصرفىوأما

الناصرتبعهثم،فارسخمسمائةرأسعلىحلبإلىالجاشنكيربيبرسالأقابكى

بنالدينلَقىالإسلامشيخومنهمالعلماءكبارمنوجماعةقلاوونبنمحمد

العيد.دقيق

غازانجيشولَقابلخرجواثمدمشقإلىوصلوا996/9912عاموفى

مالاوقتلالفريقانوتقاتلبعبلك،قربسلميةعندالمماليكجيشمعهحمود

ونهببعلبكإلىالناصرالسلطانوهربالمماليكفإنهزمالفريقيينمنيحصى

.يسيرهطانفةإلاالمصرىالسلطانمعيبقولمالعسكربركوسائربركة

أهلهاوسبىفيهاماونهبالشامضياعإلىمحمودغازانإتجهثم

تيمية،الدينتقىالشيخمنهموكانمحمودغازانمقابلةوقررواالعلماءفإجتمع

غازانفقال،الأمانيطلبونجاؤاإنهممحمودلغازانالترجمانوقالالمقابلةوفى

وأعلنوادهشقإلىفعالوا،عندىحضورهمقبلالأمانلهمأرسلتأشلهمقل

الأميرظهرولما،الناسفاطمأنمحمود،الغازانمندمشقأهلأمانالناسعلى

نزل-فارسباْرضمحمودغازانإليوإلتتالشامنائبكانالذى-قفجق

منبدلأالقلعةتسليمإليهيطلبالشامقلعةنانبإلىبعثثمالأخضربالميدان

فكيف،السيفإلاجوابعندهليسباْنالقلعةنائبعليهفردعنوةيأخنورهاأن

تعذرعليهاالإستيلاءالمغولحاولولما،الحياةقيدعلىالناصروالسلطانيسلمها

ذلك.عليهم
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قلاوون،بنمحهدالناصرالسلطانحولوالتفمصرجيشإجتمعولما

قطلوشاهالمغولىالأميرعليهاخلفأنبعددمشقالمغولىمحمودغازانغادر

إلىهروبهقبلكانكماالشامنائبقفجقالأميروولى،المغولصننجودمعبيك

.غازان

نائبمعشؤنهادبرأنبعدالقاهرةغادرفإنهالناصرالسلطانأما

غازانقتالإلىالعودةقررثمالجاشنكيربيبرسوالأتابكىسلارالأصرالسلطنة

قفجقالأ!رقابلهمالشاموفىالشامإلىللخروجإستعداداًالريدانيةإلىفإتجه

يعودأنعليهموإقترحءبالأنراوإجتمع،الأرضوباسللسلطانالطاعةوأظهر

يختار،كماالأمروسيجيئهدمشقيدخلولاالقاهرةإلىمحمدالناصرالسلطان

علىذلكحدثم،هـ/9969912عامنفسفىالقاهرةإلىفعلأالسلطانوعاد

غزولهوحسنغازانإلىهربالذىهوالشامنائبقفجقالأميرأنمنالرغم

مصر.

إلىأخبارهووصلتالفراتعليالمغولمنجنودهجمعفقدغازانأما

أغنياءمنالجنودنفقهجمعوقرروابالأمراءالسلطانإجتمعهـصروفىمصر،

السلطانفأنفقدينارألفمانقىعنيزيدماجمعوتم،الحالوميسورىالشعب

الأخباروصلتهمغزهأرضوفىالشامأرضإلىالجميعخوجثمالرحمنودعلى

فقرر،بلادهمإلىعائدينالمغولفإنس!بالمغولهزيمةمنتمكنحلبنائبباْن

النفقة.قلةمنتذمرواالجنودوإنخاصةالقاهرةإلىالعودةالسلطان

بلغالذىمحمودغازانبقيادةالمغولجيشتقابل207/2013.!،موفى

مصرجيوشمنالسلطانومعم!إتلألفمائتىعنيزيدماجيوشهعدد

العدد.ذكمثلومماليكعربمنوالشام
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هذهفيا(خولدمانهزمغباغبجبلتحتراهطمرجعليالجيشانوتقابل

بلادومنالأر.منومنالمغولمنجنودهمثلثنحومنهمالأسرفىووقعالموقعة

النصرفىأهـلمل!المفول،رايةتحتقاتلواالذينالشرقسميحىمنوغيرهمالكرج

إليهم.المقدسبيت!إرجاعالمسلمينعلى

المغولمنالأسرىمنمعهصحبالقاهرةإلىالناصرالسلطانعادولما

الكثير.الشيئوالقماشوالسلاحالخيولمنغنائهمومن

نأبغرضالمسيحإءالأقليةأجوالمنأصلحفقدمحمودغازانأما

لخدمةكسعهمفىماكلالمسيحيونفعلوقدومصرالشامغزوفىيشاركوه

فىحروبهمفراالمفولمعشاركعددأنحتىسوريافىحروبهمأثناءالمفول

فقالمسلمينمحاربةفىبدررهمالأرمنقاموقدالمغولجيشمالثبلغالشإم

وبغضاهـحمودغازانأجلمنالمعركةميدانف!منهمالكثيرونقتلحتىسوريا

المسلمين.فى

"*

فىمسيحيوأولىلافشل

صنهرإلىاطغولإيرانح!كاصجذب

فىالشامأرةىفىمحمودلغازانالمسيحيينمساعدةمنالرغمعلى

أنهأعلنأنهدرجةإلىبلادهفىمعاملتهمفىغازانوتحولالمماليكضدحروبه

الصابتةأو4اليهودبأوالمسيحيةالديانةلأتباعالتعرضبتحريمأوامرهأصدر

بدفعطومونأنهمإذالشعبأفرادمنبهمذلكيفعلمنبقتلأمروأنهبالأذى

غازانلقىذلثسبيلوفى،المسلمينمئلمئلهمحمايتهميجبذلكوعلىالجزية
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المماليك،ضدسوريافىحاربماعندالمسيحيينمنوالمعاونةالتأييدكلخان

إستردادعلىيهمليستعينواإيرانحكامإليهميجذبواأنالسيحيونحاولوقد

وبابواتهاأورباملولافإجتمعالمماليكأيدىمنفلسطينأرضفىالمقدسبيت

يستطيعونمابكل!ودهمبذلوقرروا،هذاغرضهمتحقيقعلييحصلوالكى

وفى،بينهمعستمرةالمكاتباتوظلتالمسيحيةالديانةفىإيرانإيلخاناتليدخلوا

لقدالمسلمينأيدىمنالمقدسةالأرضإستعادةفىرغبت!مإلىيشيرونمرةكل

الرابعكليمنتوهمفارسفىالمغولإيلخانأباقاالمسيحيةأوربابابواتكاتب

لقتالالسادسونقولاوالعشرينالسادسويوحناالعاشريجورىوحجر

وبينفارسإيلخانأرغونبينلَكتالتيالمراسلاتثمالشامأرضفىالمسلمين

فلسطينفىالمقدسةالأرضعنالحديثالرسائلتضمنتالرابعنقولاالبابا

وقدالمسلمنِ،منالمقدسةالأرضإستردادعلىالعمليطلبنفسهأرغونوكان

المقدسة.الأرضلانتزاعالإيلخانمعمعاهدةلعقدأورباملوكنقولاالبابادعا

فىبسقوطهاإنتهىالذىعكاحصاركانحيث096/1912عامومنذ

العربالمطوعةعددفاقوقد،العامنفسمنالآخرجمادى17فىالمسلمينأيدى

فتحهاقبلعكافىالصليبيونوكانالممبوكى،الجيشعددالغزوةهذهفى

لامنكلهـلقتلونالتجارأموالعلىوش!تولونالمسافرينعلىالطريقيقطعون

منالمسلمونإنتزعهابالشامحصينةمدينةآخرعكاوكانت،المسلمينمنقوة

الصليبيين.

ملوكفىنادىثمحماسأ،الرابعنقولاالباباإشتعلعكاسقوطأثروعلى

096-496/عامفىفارسإيلخانكإخاتومعمعاهدةدجةرريطالبهمأوربا

فىالمسلمينلقتالوالكرجالأرمنوأقيالهأرغونبعدحكمالذى1912-5912!
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معطلالبابوىالكرسىوبقىإستعداداتهيكملا!قبلماتولكنهوالشاممصبر

غازانوالإيلخانالثامنبونيفاسالبابابينالمكاتباتتبودلتثم،عامينمدة

يسلموأنالمصريينضدأورباملوكمعمعاهدةلعقدرغبتهابدىمحمود

فىصليبيةحرهـبقيامضرورةعنبونيفاسأعلنثمللمسيحينالمقدسةالأراضى

.م0013هـ/996عام

وهعغربهاوورىشرقهافىأوربافىالمسيحيةالمذاهببينالخلالىانإلا

تحتلحيحيينالمصلجميعالبابولةضمفىبونيغاسورغبةوفرنساإنجلتراملوك

صليبية.حربقيامفىأفكارهعنالنظريصرفجعلهواحدةراية

ضدهـحالفكعقدفىوالصليبيينالمغولمنكلحماسمالرغموعلى

يحققأنهنهمالأىتسمحلمالظروفأنإلاومصرالشامأرضفىالمسلمين

وهىقلوبهمفىالأملقتلعكاسقوطأنإذالمسلمينضداهدافهممنهدفأى

معاقلهم.أخر

هعدمارتبطت،اللاتينالصليبيينمنتخلصتفقد،البيزنطيةالدولةأما

لبيزنطةفسصحواودينيةتجاريةمصالحبينهماالعلاقاتووثقطيبةبعداتمصر

لأسبابإيط(ليامعالعلاقاتوتوطدتالأسكندريةفىومخازنكنيسةببناء

أيضأ.تجارية

هبمر،فىالمماليكدولةمعطيبةعلاقةعلىكاناوصقليةأرغونهفإنكأك

حالةفىصنعهمفىالوقوف-غلىالمفاليكمعتعاقد!أنهماذلكمنا!ثربل

ضدهم.صليبيةحملةقيام

يمكنبحيثالقوةمنيكنلمإيرانإيلخاناتموقدانذلكماسباب
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المماليكمصروحكامإيرانإيلخاناتبينالحروبتعددتفقدعليهمالإعتماد

فقدولذلكالمغولى،الجانبفىعنهاالمماليكناحيةفىثباتاأكثرالنصروكان

المماليكمععلاقاتهاتحسينعلىوبيزنطةوصقليةوأرغونهإيطاليالولعملت

التعاون.علاقاتتوطيدبقصدالمكاتباتبينهموتعددت

الأطرافبينالعلاقاتفيتوسطأالد!ولتلكأكثركانتبيزنِطةأنعلى

التىالصليبيةالحملاتإحدىفىالإشتراك0البيزنطيونرفضفقد،المتصارعة

أخذا،خليلالأشرفعهدفىالمسلمينأيدىفىعكامدينةسقو!طعلىرداقامت

والحياد.الملاينةبسياسة

إلىمارىوتسمىبناتهبإحدىالبيزنطىالإمبراطوربثالوقتنفسوفى

المغولوأطلقهولاكو،وفا.ةبعدوصلتأنهاإلاأباقاإبنهوتزوجهاالمغولىهولاكو

.أطورنيكالإمبراطوفيبناتإحديالبيزنطيونقدمكذلك""دسبيناإسممارىعلى

لهقدمتالتىبالبعثةمحمودغازانرحبوقدزوجةلهلتكونمحمودغازانإلى

العثمانيينالأتراكغاراتبمنعووعدهم،زوجةلهلتكونالشرعيةالإمبراطورإبنة

بيزنطة.ضدالعسكريةحملاتهممن

*"*

وفلسطينالشاسوحمايةالمسلمينإنزصارأسباب

وألصليبيينالجغولمن

فىالمماليكمحاربة!كلىإيرانمغولمعبالتعاونالمسيحيةأوربانشطت

وملوكهاالدينرجالكبارمنأوربابينالإتصالهذاوظل،والشاممصر

بشئ.المسلمينضدإتفاقهمياْتلمولكنعدة،سنينإيرانيمايلخانات
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بعضمحاولاتفإنالإسلامفيإيرانإيلخاناتدخولمنالرغموعلي

نائبجقمقالأميرأمثال-المماليكدولةفىالقيادةعلىالخارجينمنالمفسدين

غازاقساعدوقد،المماليكمحاربةمحمودغازانإلىحسنتالتىهى-الشام

أهدافمنكانوقد،الشرقيينالمسيحيينوجورجياأرمينياملوكهذهحروبهفى

مصر!علىالإستيلاءالإسلامىالمغرببلادفىغزواتهمأولمنذالمغولالحكام

مصرحكامإلنفبعثلبغدادغزوهبعدهولاكوقلبسنهالفطرملاتوقد،والشام

فىبالحربويهددرأيتهمتحتواْلإنضواءللماليكالخضوعإعلانإلىيدعوهم

إلىبعثفارسوإيلخانهولاكوأحفادمنوهوكيخاتوزنكما،الرفضحالة

أجدادهلأنعليهاليستولىحلبسيددخلباْنهعلنهقلاوونبنخليلالأشرف

سوريا.تسليمه!لطلبفتحوهاالمغول

المماليكأن،والمماليكإيرانمغولإيلخاناتبنِالعداءأسبابهنأنعلى

إيلخاناتالمغولأيدىمنلامراتعدةبغدادلإستردادعسكريةبمحاولاتقاموا

أعلنالأرمنأرضفىالإنتصاراتلبعضخليلالأشرفتحقيقوبعد،فارس

هذاوكان،والعراقالروموبلادإيرانإلاذلكبعدأمامهليسأنهخليلالأشرف

الطرفين.بينافيحتكاكاتلزيادةدافعاً

إلىالوصولمنالمغوليمنعولم،الصغرىأرمينياملولاإشتعالأوزادها

مصرعربمنالحروبفىشاركوهموالذينالمماليكسلاطينشجاعةإلامصر

المعاركأخطرفلسطينأر!ضعلىجالوتعينمعركةكانتثموغيرهموالشام

هزائم.إلىبعدهاإنتصاراتهمتحولتالمغولأنصطالعالمفىالحربية

إستعادةهولاكوأبناءأحدخانأباقاحاول،جالوتعينمعركةوبعد

باكأجميعهاالصليبيةالمغوليةالمحاولاتأنإلاالمغولىللنتمعبالبطوليةالأمجاد
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أنطاكيةلإستردادوالصليبيينالمغولمنكلامقاومةمنالرغمعليوذلك،بالفشل

م.6661268/عامفىبيبرسالسلطانعهدفيالمسلهونعليهاإستولىالتى

71ءعامفىأباقامنبتأييدالفراتعليالبيرةغزوالمغولحاولولما

هـ/676عامفىسورياغزوأباقاحاولولما،بيبرسعسكرهزمتهمم1272

ومن)الكرج(جورجياوجنودالمغولمعوإشتبكتبيبرسجنودلهتصدتم1277

عهدكانولما-الروم!نإحدى-أبلستينعندجميعهمفهزمتهمالرومسلاجقة

ومعهام281هـ/068عامفىهولاكوأبناءأحدمنكوتمرتفدمقلاوونالسلطان

فهزمواقلاوونجنودهمعحمصقربوإلتقواوجورجياوالفرنجالأرمنجنود

منكثيرقتلبعدمابغدادإلىمعهمكانومنالمغولوإنسحبقلاوونجنودأمام

المهاجمين.

فارسأيلخانعرشولىالذىهولاكوبنأحمدتكودارأباقبعدجاءثم

الإسلامبإعتناقهيعرفه!وونالمملوكىالسلطانإلىويعثإسلامهأعلنلىوالذى

منبهالمضرففارلبىدينهوالإسلامأنو،ظنمصرمعسلامسياسةقرروأنه

أوعزواالحاقدينبعضفإنمحمودغازانعهد،فىأماالمغولى،فارحماإيلخان

يحصلونوإنهمالإسلامأصولعلىليستوالشاممصرفىالأوضاعأنإ)يه

العادةبهجرتماغيبىعلىالشرعيةالأعماللأدائهمنتيجةمادىمقابلعلى

.والشاممصرعلىوالإسلَيلاءبمطحممتهميعاقبواأنيستحقونَوإنهم

علىدائمأالحربيةحملاتهفىيوفقلمولكنهفارحه،إيلخانإستجابوقد

أسياملوكمنوغيرهمالصليبينِمنومعاونةوعتادجندمنأعدهمماالرغم

للمغوليستقرولمينهزمومرةينتصرمرةكانولكنهبالجنود،ومدهالصغرى

.الشامأرضفىقرار
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بالوضوءجنودهيكلفكانأنهالمعركةميدانفىمجمودغازانسلوكومن

غازانمقدمةإلتقتسورياعلىالمغولحملاتإحدىوفى،معهمويصلىللصلاة

وغنموامنهموقتلواالمغولعسكرالشامعسكرفهزمالشامعسكرمنطائفةمع

أقدامهم،تثبيتمنالمغولي!مكنلموهكذا،لبلادهمللعودةإضطرواحتىكثيرأ

بمهاجمةالمماليكسلاطينتهديدإزاءقوتهمإثباتيريدونكانواالمغولأنويبدو

عليهمهجومشنفىمحاولاتهمعنالمماليكيردوااْنفأرالو)،إيرانإيلخانات

نأكماالمسلميندماءإراقةيريديكنلممحمودغازانأنكمافارسبلادفي

نأحيثالمغوليةالعسكريةالحملةإستمرارعلىتساعدلمالمناخيةالظروف

حتىالمراعىوأفسدتالفرسانحركةأعاقتالتىواللكوجبغزارةالأمطارهطول

مستمرهبصفةتسقطالأمطارظلتفقدلخيولهمتصلحلاوصارتالتلفأصابها

حتىالمغولعلىالسماءمنسلطتقدحربفكأنها،ونصفشهرمنيقربما

أترا.حيثمنعائدينللإنسحابيضطروا

فتحيوْجلأنغازانقبلحيثالمغولهؤلاءعلىالإسلامروحغلبتقدولما

وهذاسوريا،فتححينإلىحاكمهامنلهقدمملتمسعلىبناءالرحبةمدينة

وعرفواالإسلامحضارةرأوابعدماإلارجالهممنأحدفىيعهدلمجديدسلوك

فيالأولالمغولىالغزوأيامالسابقةخططهمعنيتحولونجعلهمماتعاليمهمن

.جنكيزخانعهد

التىالبلادحكامإلىكتابتهمأسلوبفىجداًكبيراكانالفارقفإنكذلك

فىالشامنامبأيبكالدينعزالأميرإلىمحمودغازانكتبفقدفتحها،يريدون

إلىتحبأنهكيفويتعجبالناشهيعاتبقلاوونبنمحمدالناصرالدا-،لمطانعهد

الكتابأعلافىاللهإسميكنلمطالتمدةبعدالردجاعهوعندمامحمر،سلطان

فكتباللهإسمأما،الذهبوبخطالكتاباعلاالذىهوالسلطانإسموإنما

-?V-%

http://www.al-maktabeh.com



بعثغازانأنمنالرغموعلىسطور،عدةبعدكتبالذىغازانإسخ!ثمبالمداد

علمواأنهملولابكرديارلغزويدبركانالسلطانفإنللسلطانوالهدايابالخلع

خرتبرتعلىأغارواذلكمعوهم،خطتهمعنفرجعواقوةمنالبلادعليهبما

يحرضونهم)الكرخ(جورجياوبلادوالرومالاكرادإلىوكتبواوسيسىوملطية

المغ!ول.ضدالثورةعلى

السكةعلىالخطبةفيإسمهذكريريدأنهالشاملأهلغازانقالكما

علىيؤمنهمأنهغازانوأكدالمسلمينفارسإيلخاناتالمغولطاعةفىوالدخول

طريقهوأخذدجلةعبرعادئمأطاعوههمأنوأهلهموأنفسهموديارهمأموالهم

قطلغشاههولهخلفتركبعدماكشهف،فىوبقىسنجارنحوالموصلطريقعن

إلىالإنضمامفىمعهكانواالذينقوادهوكلفسوريابفتحإليهعهدالذى

فسارمحمودغازانشملكهالذىغيرطريقعنسورياإلىحضرالذىقطلغشاه

فىالرقهَعندالفراتنهرعبرثمالبلادتلكجيفت!جمصحبتهسارثمجورجياإلى

وكانمرعشإلىثمحلبإلىوواصل3013مارس2/07عامشعبانشهر

.جندىألفوتسعينثمانينبينعددهبلغجيشايقودقطلغشاه

منجماعةهاجموااجندىألافبأربعةبعثخمغرباَقلطنتمغاهإتجه

ثم،أغنامهمعلىوإستولواألافستةمنهموأسرواالقريتينقرباللَركمان

هؤلاءعلمفلماحماهفىجمط!عهموكانواوحمصوطرابلسحلبعسكرفاجأهم

بهذهالمغولفوجئ،فارسوخمسمائةألف!عددهابلغقوةإليهمبعثواالمغولبأمر

المغولفإنهزمالعصرحتىالنهارأولمنوإقئتلوا"عرض"بمنزنةالعرليةالقوة

قطلغشاهإلىالأخباروصلتولما،مائتيننحومنحهمالأسرفىووقعغالبيتهموفر

ظاهرإلى!راعالإلهإلىدفعهالشامأرضإلىبعدتصللممصرجنودأنوعلم

نأإلاسريعأ،نصرأيحمَقكىالمملوكىالجيشغالبيةغيابفرعمةمنتهزأ-لمب
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حيث،الشامبجنودالإنفرادالمصريونعل!هوفوتيشتهىبماتقابلهلمالفرصة

بمرجشقحبفىالج!شانوتقاتلقطلغشاه،توقعممابأسرعمصرجيشحضر

وكان3013إبريل،2/7عامرمضانفىوذلكدمشقضواحىمنالصفر

وجيشوغيرهموالأرمن)جورجيا(الكركمنهمألفمائةيبلغالمغولجيش

العدد.ذلكمثلفىالمماليك

المعركةإنتهتولكن،والهزيمةالنصرالفريقانفيهاتبادلمعركةوبعد

.العربوفرسانالمماليكجندوتعقبهمفارسمغولعلىالمماليب!بإنتصار

والأرمنالكرجمنوأعوانهمللمغولهزلِمةالمعركةتلككاشهولقد

المعركة.هذهلنتائجعظيمأسرورأقلاوونبنمحمدالناصرسروقد،المسيحيين

لإنتزاعفارسإيلخاناتأعدهاالتىالكبرىالمعاركأخرهذهكانتوقد

الايلخاناتلتعأونايعدلموبعدهاالمماليكأيدىمنفلسطينفىالمقدسةالأراضى

كما،الإسلامبرايةتستظلفلسطينوبقيتمعنىأىأوربامسيحىمعالمغول

.الإسلامصفوفإلىالمغولمنكبيرشعبضمفىالمسلموننجح

أولجاتيوبعدهتولىم4013هـلم307عاممحمودغازانتوفىأنوبعد

إلىأيامهآخرفىتحولالذىم013-41316-/هـ307-716عامفارسعرش

خاصةبالذاتحربيةخطةتنفيذمنيتمكنلمأنهإلاالمماليكمعاداةسياسة

أرضعنالدفاععنيتوانىيكنلمقلاوونبنمحمدالناصرالسلطانليان

.القادمالخطركانمهماالشام

هـ/716-736أولجاتيوإبنسعيدأبوالإيلخانفارسعرشتولىثم

معوالمصالحةالمهادنةسياسةعلىسعيدأبوالإيلخانلد.لاروقدم1316-1335

والشاممصرحكاملمناهضةأوربامسيحىمعالصداقةسيادطةونبذالمماليك
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المغولملكسعبدأبوبينالقائمةهىوالتالفوالمودةالصداقةسياسةوأخذت

،والشامومهعمرإيرانبينالحدودفتحوتم،قلاوونمحمدوالشاممصروسلطان

حتىذلكلىcالحاليستمريكدولمالدولتينبينالمحدىعلىالهدوءسادوقد

مقالميلادىعش!-الخامسالهجرى/التاسعالقرنفىالمغولإمبراطوريةتفككت

للغزووكان؟،جديدةإسلاميةقوةوظهرتفارسوإيلخاناتخانوبركةتيمورلنك

أسياإلىأمام!كمالمغولدفعفقدقيامهافىمباشرغيرأثرالأولالمغولى

وأخذتبعد،فيماالعثمانيونالأتراكمنهاإنحدرالتىالأتراكعشيرةالصغرى

أمتدحتىالصغرىأسيافىالسياسىنفوذهاويزدادتدريجياًتنموالقبيلةهذه

.المجاورةاللولإلى

وإستولواعايهاوقضواالبيزنطيةالد!ولةعلىالعثمانيوياالأتراكتغلبلقد

الاطمانية.الإسلاميةللدولةعاصمةمنهاوجعلواالقسطنطنيةعاصمتهاعلى

ولحفلبواالبيؤظيينضدالِصغرىآسيافىحروبهمالسلاجقةالأتراكبدأ

أسيامنطقةعلىستوالىالتركيةالهجراتوظلتملاذكرد،موقعةفىعليهم

تئبتتحتىجط!،دونولكن،لصدهمالمتتاليةالمحاولاتمنالرغمعلىالصغرى

رسوخراطمخةقاعدةالمنطقةتلكفيلهموصارالصغرىآسيافىأقدامهم

.الراسياتالجبال

فىالسكانودخلاالمنطقةهذهفىإنتشرالإسلامأنذلكمنالاكثربل

كانتالميلادىعشرالثاكالهجرى/السابعالقرنفىأنهبحيثأفواجاًالإسلام

الشعبمنا-الأفراوعبرالصغرىآسيافىالغالبةالقوةهىالإسلاميةالقوة

وبسقوطالمد!نة،هذهوعظمةفر!امةورأواوالقسطنطينيةأورباإلىالتركى

بعيدإنقلابوحدثالعالمىالتاريخمجرىتر!لالمسلمينيدفىالقسطنطينية

العالمية.الحضارةفىالأثر
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الثالثألباب

لشعوبالتا!يخيةالأسماءحول

والمسلمين!اوالأترالأألتتاروالمغول

ألثالثألباب
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لشعوبألتاردخيةافيسماءحول

والمسلمين(والأتراك)ألتتاروالمغول

الهضبةفىعاشتالتىالتركيةالشعوبإلىبجنورهالتتارشعبيعود

أسيا.أواسطإلىالصينأطرا!منتمتدالتىالشاسعةالآسيوية

بينالحرب!قامز،،جيرانهمالمغوليةالقبائلمعوفاق!كلىالتتاريكنولم

الاتجاهإلىالتتارمنالكثيرونواضطرالتتارعلىالمغولوتغلبوالمغولالتتار

اسمعليهاوأطلؤامنهامتفرقةمناطقوسكنواالآسيويةالمنطقةوغربشمال

.الجديدةسكنهمباْماكنمقترناالتتار

أسرتهافىتجم!التىالتركيةالشعوبإلىبجد!رهيعودالتتاروشعب

وتتاروالقراتشاىوالبلكاروالقرغيزوالكازاخوالأذربيجانالأتراكمنالكبيرة

ة؟.َالفولجاهـهروت!ارالعرم

التتاهـلة.لغتهملهمولكن،بالتركيةالناطقةالشعوبمنوالتتار

بالحاقلغولاوقابم،وتفرقواارالشَاتشتتالتتإرعلىالمغولتفلبأنبعب+

علىالمغولال!ميطلقونالبعضجعلالذىالأميرقهرا،جيولثبهمفىالتتاربعض

للقتالالمغولمعوزحفوامنغوليافىءعاشواالذىالتتارحاربرقدأحيانإ،التتار

.الحروبفى

ولما.المغولب،وصفوابماالتتارووصفواالبعضن!لىالأمراختلطولذلك

وأأصلا،أتراكأنهمباعتبار""التركالأصلىالاسميخدلرواأنالتتارأراد

المعارصْةموةفالتتارمنالروسيةالكنيسةرجالوقفالتتار،منبدلاالمسلمين

"الجامعةأو"التركية!الجامعةإلىالإنضماميريدونإنماالتتارأنباعتبار
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منبالرغموهـتا،معهالىلتحدواالعثمانيةالدولةءلواتحتلينضوا"الإسلامية

تقبلولاشا!طعةالطرفينبينالمسافاتحيثالإتهامهذامثلتصديقصعوبة

.الروسمنالمسيحينالدينرجالجانبمنالتوقعهذاملو

الشعوبفْحوالمخاوفالروسيةالأوساطفىوأشاعهالقولهذاأثاروقد

السرىليسالببتكليفالقياصرةعهدفىالروسيةالحكومةفاسرعتالتتارية

الرو!ية.الدرلةييمرخطرأنهاباعتبارالتوحديةالأفكارهَحركاتبرقابة

وتلفيقوالتحرىالبحثإلىعمدراالذينالمبشرينسروراشتدوقد

البارزةال!مردورأصحابوخاصةالتركيةالجامعةحركاتضدالاتهامات

المنتشرة!نيةالدوالمدارسالخيريةوالجمعياتوالصحفيينوالمدرسينوالكتماب

السَالكأ.للشعب

الطلبهذارف!!،"المسلمونإلىالتتاراسمتعديلالتتارحاولتولما

التتارأنهىجديدةإتهاماتوأضافوا".الإسلامية"الجامعةلصالحأنهواعتبر

المسب!ية.والديانةالروسىالشعبيهددونالذين""المغولسلالةمنهم

نأحتىلهم،المجاورالقتارشعبمعوفاقعلىيكونوالمالمغولأنعلى

وحدأنبصجردالتتارلشعببعدانهجاهرالذىهوالمكولزعيمخانجنكيز

أباعهقتلوابان!مالتتاراتهمثمبأسهقوةوأدرك،قيادتهتحتالمغولىالشعب

تشتتوا.حتىوحاربهممنهمبالثأروطالبوأجداده

منالرغمويلى.وأبغضهكرههالذىالتتاراسمبمنعجنكيزخانأهرثم

فإنأخر!ثصهبالمغولوأنشعبالتتارأنتؤكدالتىالتاريخيةالحقائقتلك

تنفيذفىنجر!االمسيحيةوالمدارسالروسيةالكنيسةرجالمنالمتطرفين
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حقداضافاكلا)بأبشعوصفوهمأنهمحتىالتتارضدالعداءنشرفىخططهم

منحقاهمالتتار.أنيرونكانوافإنهم،الروسمنالقياصرةالحكامأما

إلا.الروسيةالدولةضعفافتراتفىالروسيةالأراضىغزواالذينالمدولسلالة

التيهىأ!هاالروسيةالمدارسإلىنسبالروسالمسيحيينالمبشريناحدأن

عامفىوأ!طدرالمسلمينلجماعاتوالاجتماعى،القومىالتتاروعىعلىتعمل

ولكن،المغولمنليسالقادمالخطرأنإلىفيهأشارلهكتابام1881اهـ/992

.المرةهذهأنفسهمالمسلمينمن

بكتابهالإسا،ميينضدالجماهيريةالإثارةإلىعملقدهذاالدينفرجل

ومع،الروسيةوالجامعاتالمدارسفىتعليمهمتلقواقدأنهممعالتتار،عنهذا

منأنفسفمالروسميآ،الدرلةرجالبينمنظهرفإنهالتتارضدالإئمهاماتتلككل

القومية.ال!ططىالمحفاظهدفهمالتتاركلأنيشهد

الهويةعلىالحفاذرهدفهاالتتاربينالمنتشرةالفكريةالتياراتكلوكذلك

المسؤلهذايجدولم.الأوربيةالئقافةمنالوقتنفسفقالأخذمعالقومية

الذىَالشع!ذالبيةميولمعيتناقضماالروسىللقيصرالمخلصالروسى

وطنيونالةفتارأنيىلحنكدواحدأشعباالمسلمينكلويعدالقوميةفكرةيرفض

مصالحمعدتعارخر،ماالتتارشعبعنكتبماكلفىيجدلمثهو.مخلصون

تتالرلمالتتارشعبغالبيةأنوالحقيقة.الإطلاقوجهعلىالروسىالشعب

التركية.أوالإسلاميةالجامعةبحركة

إيضاحأرالوافإنماالتركاسمإطلاقفىرغبواعندماالتتارأنعلى
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الإشارةفهمهـإفكان""مسلمونأنفسهمسمواعندماوكذلك.اللفوىإنتمالًهم

المسيحية.الديانةعنديانتهموإظهارالدينىإنتمائهمإلى

أنهموأيضاأ"سلافأنفسهمعلىاطلقواعندماإسلاففعلقدوكذلك

(1"التركاسمإعلنفىبالحاحترغبالتحارشعوبجميعفإنولذلك""أرثوذكس

ينطقوناجميعفا،الحقيقةإلىوأقربالتعريففىأعملأنهالتتار،لجميعبالنسبة

يختفىفلمذلاومع.القديمةالتاريخيةأصولهمعنيخرجوالمإذنفهم،بالحركية

والكتب.الجرائدصفحاتمنالتتاراسم

والمغولالتحاربينمقارنةتوجدلابأنهقالمنالكتاببينمنظهروقد

آخر.شعبوذاكشعبفهذا

المجيوشلت!لكتقليدىومصطلعشاملباسم!تتار"لقبوصفمنومنهم

وفىمVVYهـ/062عامفىروسياوهاجمتمختلفةقباثلمنتكونتالتى

قوهيةروابطأىلهايكنفلمم0124هـ/638عاموفىم1237هـ/لأ35عام

.اليومنراهمالذينالفولجاتتارأجدادمع

الشعببذلبهوتتصلالقديمةالعصورإلىفتمتدقازانتتارجدنورأما

الغونقبلالوسعلىالعصورفىالغنيةالقولةدولتهشيدالذىالصامدالعظيم

أ!زواالذينالفولجانهرضفافعلى)بولجاريا(و)بلغاريا(دولةوهىالمغولى

هـ/062عامفى"ا"سبوداىالمغولىالقائدجيوشعلىمبيانصراجيرانهممع

وشدةم!طومتهمنولقواالمغولى،الغزوأنفسهمالتتارعلىوقعوقدم1223

.الصعابمنالكثيرهجومه

عرقيةأصوليوجدأنهيؤكدفلاالتتارىالمغولى-الغزوعنيقالماأما
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عشرالثالثالهجرى/السابعالقرنفىروسياهاجمواالذينالسهوبلساكنى

السياسيةوالطبقيأةالاجتماعيةالطبيعةعنبوضوميظهرولاالميلادى

فقوالأوربيةالأسيويةالشعوبمنكثيربعنفهاجمتالتىللامبراطورية

الوسص.العصور

ماإيجادويتمذرمتداولةمصطلحاتاستخدامعندالحذرصهفإنهوكذلك

تلكواكبتالؤ!الملابساتفهمإلىتحتاجالتاريخيةفالأحداثصحتهايؤكد

.الأحداث

الذىالدينىالاضطهادفبعد،الأحوالتغيرتالبلشفيةالثورةعهدو!ى

الثورةفيامبع!همإذا،ومؤيديهمالروسيةالكنيسةرجالمنالتتاريونلقوه

الأحمراجيشافىالإسلاميةَالفرقتكونتم7991اهـ/336عامفىالروسحة

الإسلاميةغةاللبوتكونتالمسلمينوالباشكيرالتتارمنالإسلاميةالفيالقوأيضا

الحكومةكموس!مر،تسيبيرياوأورالالفولجابمناطقوفروعهاالمشتركة

الجامعة!ركةموسسةاسمأحدعليهايطلقفلمالقوميةللشؤنالاشتراكية

التركية.

رأيهوأعلنالتركباسمالتتاراسماستبدالالمؤرخينبعضأرادوعندما

يبقىأنالأفرنملمنأنهوأعلنهذهخط!هعنرجعأنيلبثلمالملاعلىهذا

الأمور.خلطإلىتؤدىقدبلبلةحلوثخشيةوذلك.هوكماالتتاراسم

مجاورينالميلادىالتاسعالهجرى،الثاف!القرنفىعاشؤالذينوالتتار

اضطرمنومن!3المغولدربعلىفسارواالمغوليةالرايةظللتهممنمنهمللمغول

وسلطانذثوذعنبعيدافيهاوعاشواإليهانزحواأخرىجهاتإلىالهجرةإلى
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الدانوبنهرحتىالشرقيةأورباأنحاءفىالتتارظهورأنالمعروفومن

تغيراتكل!رعليهترتبأمراوروسيا،الشرقيةلأورباالتتاريةالهجراتبعد

وهادئة،سهلسلةوبطريقةالحياةوأساليبوالموسيقىوالتقاليدالعاداتفىملحوظة

المتقابلة.الأطرافبينهادئبأسلوبتمالإندماجأنحتى

السَالجهاتتطافىبهيعتدملحوظاتاليراالمغوليتركلمبينماهذا

فىالتتاريةالقبائاطسكنتهاالتىالمناطقمنأتتالتىالهجراتومن.إليهاقدموا

والتىالميلاد،منالأولىاللةالقرونخلالأذربيجانمنالمجنوبيةالمناطق

إلىمنهمانتئلوالذينوالقراتشاىالبلكارمنهموصارالقوقازإلياتجهت

لاوهولاءالحدطا،اليلغارىالشعبحكوينفىشاركواالذينهم-!اعةالدانوب

مغولية.عناصربينهميوجد

نفسثىونزلواأسياوشرقشمالهنوفلواالذينوالخزارال!ياوقبائل

شمالىاا!تدةالطرقعبرالدانوبنهرحتىالأرتيشنهرمنتمتدالتىالمناطق

التىإليهـالقبائلوضمتوأحدةلغةتتكلمالتىالقبائلوهذه.قزوينبحروجنوبى

عليها.تنبةأنبعدلهاخضعت

وأورالالنولجانهروحوضالقوقازمناطقفىالتركيةاللغاتأنعلى

مسلمونوهمالتركيةاللغاتإحدىوهىالقراتشاىومنهاوكازاخستانوسيبيريا

بال!قارهـورتفونوالبولجارمسل!ن،وهمالتركيةاللغاتث!حدىوهىوالبلكار

وهىوالنوغاى،مسلمونوهمالتركيةاللغاتإحدىوهىوالباشكيراتر3لجةولغتهم

ايضا.مسلمونوهمكذللظالتر؟يةاللغاتإحدى
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لِعرفوالمةجددليالآنيسكنونالذينوالقراقلباقرومانجياوتتاروالكارايم

القبجاقية.الأسرةويتبعونروسياجنوبفىالسهوباسكنواالذينأسلافهم

الهو!نقبائلسكنتهاالتىالأماكنفىالقبجاقيةالشعوبتوجدالانوحتى

)البولجار(والتتاروالقرالَشاىالبلكارشعوبفإنكذلكوتبعاوالبلغاروالخزار

مجموعةفىالقبجاقيةالأسرةإلىوالنوغاىوالقراقلباقوالطازاخوالباشكير

التىالضخمةالقبليةالتكتلاتاوالدوليهَالاتحاداتتلكسلالةفهمالتركيةاللغات

الهونبأسماءعرفتوقد.والآسيويةالأوربيةالقارتينتجمعمنطقةتشفلكانت

أزمنةفىالتارلخمسرحعلىهؤلاءظهروقد)البولوفتسى(والقبجاقوالبلغار

.متعددة

منظورعنتبدوهىالتركيةتتكلمشعوبتكوينفىالقبجاقشاركلقد

وغيرهم.والأتراكلأوزبكواالأذربيجانمنهمروسياجنوبالسهوب

الجماعاتاضطرقي)التتار(البولجارضدالروطمية!ملاتفتراتوفى

تحتقامتثاالمجريةالسهوبفىواستقرتالمجرإلىالنزوحإلىالبولجارية

الاْسرةحارإ!إفترةفىالتيساالدانوبئهراقاليمإلىاخرىبولجاريةهجرات

.لمغوك()الأالذهبية

فرنساوإلىالمجر-فىوالقومانالدانوبإلىالبولجاراتجهلماذاقيلإذأها

القوميةأصدولهموحدةيعرفونكانواباْنهمالقوليمكنفإنهوبلغاريا،وضونيا

عقبةيقفلمالمكانىالبعدفإنولذلك.القوميةأصؤلهمبين4الربطيوأصلونوكيف

الأصليةالإصنرربإدراكوعيهمدفعهمفقد،الكيلوضراتألاالسانرينهولاءأمام

الصحيح.الانجاهإلىالتحركإلى
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جعلهاإليها،اقجهتالتىوالشعوبالجماعاتتلكبينالاحتكاكأنعلى

التىالاماكنفىخييراتحدثتحيثعليهاجديدةواساليببعاداتتتاثر

اساليبفىتغيرحدثفقدالانتاجيةالوسائلتغيرفىحدثمافمثل،سكنتها

نفسها.ةالحيا

اقتباساتصنتخل!فإنهابلغتهااحتفظتقدالجماعاتظ!أنومع

مثلالقديملتراثهابالأصولالاحتفاظمع،الأصليةلغتهاعلىطرأتقدوتغييرات

العربية.واللغة،الفارسيةاللغةمنمفرداتمنلهاكانما

وغيرهاسناىواكوالبلكاروالقراقشاىالبولجارولغةالباشكيرلغةفمثلا

وهىكلتقاربة،لذلكفهىتركيةأصولذاتجميعهاالقفجاقيةالمجموعةشعوبمن

وتتطور.تنموالزمنحملرص

الشعوب:!لىالترتر،"التتار،ؤاسمإطلاقفىلورلأورباكماوللصين

تكنولمالةلحَار.الاسمهذابقاءفىددرللروسفإنكذلكالإسمبهذاعرفتالتى

إبد!تمنالروسيةالكنيسةرجاللمنعفرصةتعطىروسيافىالسياسيةالأحوال

الدينيةالتتارعقيدةتحويلحاولواثم.التطَرىالشعبضدالحاقدةمشاعرهم

بل.الإطلاقعلىالرغبةلهذهيستجيبوالمالتتارأنإلاالمسيحيةإلىالإسلاممن

فهم.بهاوتعلةهمعقيدتهمعندفاعاالسلاحاستخدمواحتىقاوموهاإنهم

والإجبارى.التطوعىبنوعيهالتنصيررفضوا

الاقتصادية.الحربفكانتأرزاقهمفىالتتارمحاربةإلىالأمرتطورثم

تجارتهمفىالتجار.فاستمروالمثةغون،التجارقاوموقدوالمثقفينالتجارومضايقة

كما.الفرصفىالمساواةوعدمطة3المعافىالتفرقةمنيلاقونهبماعابئينغير
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بينإلمكتباتاالمدارسنشرفىوالتعليمىالاجتماعىنشاطهمالمئقفونواصل

التتارية.الجماعات

الشرقشصموبمعبالأسواقصلتهميوثقواأناستطاعواأنهمكما

رجالالتتارىالشعبلدىالطويلالنفسسياسةأزعرتوقدالاسيوىا!سلامى

واحد.وقتفىالقيصريةروسيافىالمسيحىالدينورجالالسياسة

العامالتعليممجالفىالتتارتعادىمفاهيمإدخالإلىالروسلثوقد

.الإعلامأجصةوفى

البلادغونالهـمسبقالذينالمعتدينالمغولهمأنهمالتتارعننشروالقد

هنقرنينش8يقربمابلادهماحتلواعندماالروسعذبواالذينوهمالروسية

سابقة.عصورفىالزمان

التتارىالثبضدالمغرضةالدعاياتبهذهيتأثربدأالبعضأنحتى

بصفةالدينرجالجانبمنالعنصريةللنزعةيستسلمولمقاوموالذىالمسالم

الروسية.البلادفىالتتارضدالعداءحركةتزعمواالذينفهمخاصة

رفعإلىس!طيلنظرهمفىالللَارضدالكراهيةتنميةباْنقالواإنهمبل

أل!س.ددىالوطنيةروحمعنولات

البحزشهواطىعلىنفوذهابسطعلىللعملالروسيةالحروببدأتوقد

العثمانيةيةوالل!القرمإمارةضدحرويهاوكذلك،التاليةالعصورفىايأسود

بالتركية.ثتتر!التىالشموبتقطنهاأقاليمضممنالروسيةالدولةتمكنتحتى

إزاءالروسيةالسياسةتالاواعتبرت،الشعوبتللتعليالقتاراسمأطلقواثم

ضدالتتار،فعلهأنسبقلمانلَيجةبأنهاالمناطقتلكفىالتوسعيةخطواتها
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والشرقالبنوبفىتوسعاتهاالروسيةا!ولةواصلتلماثم.القيصريةروسيا

القوقازفىذللطحدثالتتار.اسمسكانهاعلىأطلقالتىالبلادرقعةامسعت

الوسطى.وآسياوسيبيريا

النضالظطورمعونمتالتتاربينالقوميةالاجتماعيةالنهضةظهرتثم

وبدايةعشرالثالثالقرنفهايةفىوذلكبالحريةنادىالذىالروسىالشعبى

.الميلاديوالعشرينعشرالتاسعال!رى/عشرالرابعالقرن

تختفىوالغولالت!اربينالخلطظاهرةبدأتالبلشفيةالثورةقياموبعد

بالتعبئةالرولمهلجةالدولةأهتمتوقد،الثانيةالعالميةالحربقامتإذاحتى

الخلطظاهرةتلاشتالفترةهذهوفىالولةقضاياأهممنوجعلهاالأيدلايولوجية

والمغولالتتاراعتبارفكرةبخطأللجميعالاعترافوتاكدوبل،والمغولال!تاربين

واحد.شعب

الشعيربينالتفرقةنظريةصحةأكدتالتىالعلميةالمؤتمراتوعقدت

بينهما.الخلطوعدمالتتارى،والشعبالمغولى

وحسزالهلداقةعلىالقازانفىوالبولجارالروسبينالعلاقاتقامتلقد

الحبئبينبين!هاحدثتالتىالأزهاتبعضعدافيماالقدممنذوالتعاوقالجوار

النتمعبقىبينالسلميةالعلاقاتهذهالروسيةالمخطوطاتتصفماوغالباوالآخر.

لمساعد6بالإلصراع)التتهـار(البولجارقيامتغفللمالروسيةالمخطوطاتأنحتى

التىالسفن.بعشراتدىأمدادهوالمجاعةالجدبسنواتخكلفىالروسىالشعب

تجريههنالمتعدا.ة3صالنوافىالشعبينبينالعلاقةأنكماالخبز.تحصل

قازانمدينةفىتفيمالروسيةالجايياتوكانتقائمةكانتوئقاةلجةواقلَهلحادية
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اعتداءأىض!ررمعاتضامنهمتقتضىالتىايإحوالفىالأهالىمعوتتعاون

خارجى.

الجواروحسنالصداقةعلىالقائمةالعلاقاتكانتفقدالأمرواقعرفى

التىالشرقيةالأقاليمقبائلمختلفبينبلالروسوبينوالقازانالبولجاربين

وشبهالقوقازجبالوشمالالفولجانهروحوضالجنوبيةروسياسهوبسكنت

ال!ورسى.الشعبمعيشةوطرقولغةكيانفىأثارهاتركتقد.القرمجزيرة

فهوبالتركيةالمتحدثةوالشعوبالروسبينالدائمةالعداوةعنقيلماأها

روسياإلىالشو!يةالتاريخيةالمصادرتصلولم.صحتهيثبتولمدقيقغيوقول

المطلوبةالرلميةالدقةمندرجةعلىيكنلمأورباإلىمنهاوصلوماأورباأو

مليئةاشرقيةاللمولفاتالغربيةالترجمةفاكتالشرقيةاللغاتفىالتعمقلعدم

بالأخطاء.

نالتالتىدلكالاغريىمؤلفا!علىقامماكانالإهتمامأنعأفضلاهذا

سكنواالذين)التتار(البولجارأما.الأوربيةالدولفىالعلميةالمراكزاعجاب

فهمسلميةيطريةةالأراضىلهذهاستيطانهمتمفقدالفولجانهرحوضأواسط

يباشرونلرملمحياةالمنطقةقلكفىحياتهموصارت،عدواميةميوللهمتكنلم

.الأغراضالمتعددةوالحرفوبالصناعةءوالبنابالزراعةأعمالهم

الذينوالسهلجاكينالضاغةمنهموكان.المياهوأنابيبالخاناتوأقاموا

والمدارسالمساجدوأقامواوالجلود،ءالفراصناعةوفىالزهرحديدفىاشقغلبنا

.والغربال!دسرقوفىالجنوبفىالمجاورةالبلادمعالتجارىبنشاطهموعرفوا

الدينى.بالتسامحعرفواكما

-AV-%

http://www.al-maktabeh.com



فروعفىابر،ثولهم،المثقفونبهاشتغلالذىبالشعراهتماملهموكان

بينالتجارىللنشاطمرموقامركزاالبولجارعاصمةوكاشط،المختلفةالعلم

فىيتبعونهمبدأالبولجارجعلهالذىالأسلوبهذاتبعوقدوالغربالشرق

حياتهموازبىهارالاستقرارإلىسبيلاعنهيحيدونولاالناسجميعمعمعاملاتهم

لاجتماعية.ا

مماالغربيةوأوربابلوالهندالصينإلىالبولجارعلاقاتاهتدتلقد

وفىالعالمأنحاءفىالأخسىالشعوبإليهوصلتالذىالمدىيعرمونجعلهم

المبادئحباتهمفىالتقدمسرعةعلىالبولجارساعدوقدوالتقدمالحضارة

الدينغضلأنهمحتىغيرهاإلىيلتفتواولمعليهاسارواالتىالإسلامية

كبيرحدإلىالبنيانقويةالقوميةوحدتهمصارتبينهمفيماوحدالذىالإسلامى

كانال!ضارىفستواهمأنحيثخارجىتاهيربغيرالبولجارحياةبقيتوقد

.مميزا

حطلبأىتت"ثرلمالمغولىللغونالبولجاريةالأراضىتعرضتوعندما

.البلادتلكفىبقاؤهميطللمالمغولوأنخاصة

معاإندمجوا،الروسيةالأراضىإلىهاجرقدالبولجاربعضأنعلى

قبلوقدالتذصرفىإجباريالإدماجهمصليبيةحملةبدأتثم.الروسىالشعب

المسيحية.فىالدخولمرغمينغالبيتهم

ماأناروسىوا)التتارى(البولجارىالشعبينبينالإندماجهذأنتاثجمن

البولجارشصحبإلىالنسبشجرةترجعالروسألنبلاءأسرمنالربعيعادل

منذمَرونتدةخلكلالروسىالالح!بفىواندمجت.التركيةلغلَهاالتىوالشعوب
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كتابندماجالمةهذايؤكدومما،الميلادىعشرال!بمادس/الهجرىالعاشرالقرن

الآخرالبعضأنإلالأصولهتنكرمنوهناك.الروسلنبلاء2باالخاصالأنساب

فيها.يغيرلمباصولهمحلكلطاعلل

وكذلكال!ركية،بالاسماءتحتفظمازالتالروسالنبلاءمنعائلاتويوجد

تركيةالفاظنفسهاالروسيةاللغةفىويوجد.التركيةباللغةألمانيةاسماءتوجد

ذلكأنايكالبا-.الفولجاضفافعلىعاشواالذينالبولجارمنتركيةاللاظومنفا

قديمةوالروسالبولجاربينالاتصالاتوكانت،الشعبينبينالامتزاجنتيجةجاء

الثقافية.والنواحىوالمناسباتالعاداتتأسلرتوقد

منلغيرهمحدثكماواضحةتغيراتالبولجارىللشعبيحدثولم

علىهبمكما،الأنطوللةبقرونسكناهممناطقفيالبولجارظلفقد،الشعوب

لَفير.بفيرعهدهم

تشوفانشصموبأنكما،الظاهرةللتغيراتيتعرضلمالبولجارىفالشعب

فىتتعايشوهرا،المغولىالغزوأصابهاوقدتاريخيةوحدةذاتوهىوباشكير

حضاريةصدلم!تذاتوايضابينهاوثيقةاقتصاديةصلاتوذاتواحدةدولةنطاق

متداخلة.

بولجارفإنكذلاظ.المميزةبخصائصهالنفسهامحتفظةجماعةكلظلت

بخصانصهالنفسهاتحتفظوبقيتالمغولىبالغزوتتالرلمقازانوإمارةالفولجا

منهافاقتبستجيرانهمبلغةالبولجارلغةتالرتفقدذلكومع،وبلغتهاالمميزة

حيثالأخذةاللغةلهذهإثراءوهوللغةطبيعىتطوربالطبعوهذا،كلماتبعض

.جديدةمفاهيمتدخلها
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تتغيرلمدابتةوصالبولجارلغةهيالحديثةالتتارلغةأنالمؤكدأنعلى

جزءهاجروكذلك.الميلادىوالتاسعالثامنالهجرى/والثالثالثانىالقرنينمنذ

ىأالبولجارأنفسهـاعلىوأطلقواالعربيةالبلادوإلىالصغرىآسياالبولجارمن

.يغيروهلمباسمهممحتفظينظلواأنهم

باسمهميحتف!لواولمالأناضولشعبفىالبولجارهؤلاءبعضواندمج

مندذويهمالمهاجربنهؤلاءبينالوثيقةالصلاتظلتفقدذلكومع،الحقيقى

الاسمبهذااحتفضكما.القديمةسكناهماماكنعنيتخلوالمالذينالبولجار

وهذامرعلمون،وهم"بلكار"باسمالمعروفينالقوقمازفىالبلغاربقايا"البولجار"

يصلأنيحةخليعدقلمضميرهفىقداستقربامسمالشعباحتفاظعلىدليل

.غيرهآخراسما

همبلغصبا،الاسمبهذاالاحتفاظفىرغبواقدالتتارأنيظهرولم

عنهامحيدلاالتىالتاريخيةأصولهمعنتعبرالتسفيةهذهأنيدركون

منغيرهمعر،لهمالمميزةوأصولهمهويتهمبفقدوالاحتىبهاوالاح!فاظ

عليه.دخلاءإذاليسواوهمالتتارشعبإلىنسبهمصحةيؤكدوهذا.الشعوب

واشتهرتالطالمبلادفىعرفتالتى،العظمىوبلغاريا""بولجارياالبولجارفدولة

التتارباسمأيفرايعرفونهم،أورباوجنوبالأقصىالشرقدولوفىروسيافى

عليهمويطلق)بولجار(بيجارىبا!اسمالبولجاريسمونالأدمورتمنوجيرانهم

مسلمون.وهمالقوقازفىبلادهمإلىنسبةالنوغاىاسمالكازاخ

بنحامدوالفيلسوفالمؤرخالبلغارىنعمانابنمئلالبولجارفىنبغوقد

علىبنمحمدلمؤلفهالفراديس"!نهجكتابظهرالأدبوفى.البلغارىحارس

كتابمسلمالدينحسامألفوقد.م1357هـ/975عامألفهوقدالبلغاى،
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عشوالثامنالهجرىلمعشرالثانىالقرنفىألفهالبلفاريا؟"توار-بعنوان

إسمهإلىاضافوقد،الفترةنفسفىعاشوقد"فولى"مولىوالشاعرالميلادى،

الشعبلمؤغاتبالنسبةجرىعادةوهذهوسكنهبموطنهللتعريفبلغارىلقب

اسمانهمإلىبلغارىلقبأصحابهاأضافكثيرةمؤلفاتظهرتحيثالعدَارى.

الهجرىعةئ!رالرابعالقرنبدايةحتىمتبعاالعملهذابقىوقدالأصلية

الميلادى.العشرين

تكتبما!ادةالتاريخهنالفتراتتلكفىظهرتالتىالمؤلفاتوهذه

كانحيث"التتارية"اللغةاسمعليهايطلقونكانواأخرىأحيانوفى.باقركية

أنذاك.الروسىالشعببينغالباالمتداولهوالاسمهذا

الهجِرى/عضمرالثالثالقرنبدايةفىالتتاربعضقابلمنالعلماءومن

باصولالم!تمينمناصلاوهوتا!يخهمفىإليهموتحدثالميلادى"عشرالتاسع

أنهالطار،ضنقال"جومبولد"المورخوهوالأوربالينا"ف!خينمنوتاريخهمالتتار

الاسميعيدله."ولكنهالتتار،لاسماستخدامهعندالغربىالأدبعرفيتبع

".العظمىالتركيةالقوميةمنأخرشعبايعنىلىانماللمغول

بالتتارمباشرإتصاللهمكانواالنينالغربيىالكتابجانبلمالى

منإلاالتتاريعرفوالمالذينالغربيونالكتابهناككانقربعنوعرفوهم

كانهئلماالمغولسلالةمنوجعلوهمالمغولوبينبينهموخلطوا.الأدبيةالكتب

.الثورةقيامقبلروسيافىالحال

وتتبعواا)طتاراصولدرسواالذينالمؤرخينمنالروسالعلماءمنولكن

يمئلمن-،لياالتركيةالقبالحوفىيوجدلابأنهقالواولغتهموحضارتهمتاريخهم
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المغولبينروابطيوجدليسأنه!العلميةالناحيةمنئبتوقدالمغولىالشعب

والتتار.

والمغولالحتارابينالخلطخطأعنالتتارالمؤرخينالبلماءلامندافعكما

موجانى".الدين"شهابالتتابىيالعالمقامثم.تاريخيةباْدلةهنادفاعهماوتبته

عشرالتاسعالهجرىعشرالثالثالقرنفىالعربيةباللغةمؤلفهكتبالذى

فيهجمعوقدأجزاءستةفىيقعببليوجرافىمعجملهالعالموهذا.الميلادى

منتصف"!تىالإسلامظهورمنذالإسلاقىالشرقفىالمهمةالشخصياتجميع

العملهذااعتص؟وقد.الميلاديعشرالتاسَعالهجرى/عشرالثالثالمَرن

المخطوطاتمزاضنخمعدددراسةعلىالشرقموسوعةسماهالذىالضخم

بدقةالكاتبامتأ)*وقد.وقازانوتركياالعربيةاوالبلادالوسطىآشياضالشرقية

هاماحمصدرامقلفاتهصارتحتىالشرقشعوبلًاريخوخاصةللتاريخفهمه

العربية.وأشياكألوسطئ/شالأئ!م!!وافيالافولجائهرشعوبْحوضل!اريخ

فىبارزةخهسوةواع!بروهاالتتارىالمؤرخبهذاالروسالغلماأشاد..وقد!"

حيثمؤنموعياتحليلاقدمالتتارتاريخمرجانىتناؤلفعندماالتتار.تاريخ

!طلالة؟همألا!متتارأن!توصْح-!ياالح!اكق"،لثابل!منكبيرةبمجموعةاستعان

!.-.الضاهىللبولجارمب!اشرة

القديمةطادرالمهإلىمرجانرجعقازاندمامارةالبولجارعنكتابهوفى

البولجاروالتتار.بينالوثيقةالصلةعنفيهايكشف

معط!دةردطتقرونعشرةمنذأنهألنالى"الروسىي!لإ"جوميليف"

الروسيةا)دولةمنتذخولالرغموعلىالفولجاويولجارالكي!يةروشميابينسلمية
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بديانتهمالتر؟يخةالبولجاردوللأوهمسكالأوثَوذكسيلأالشرقيةالمسيحيةفى

الشعبين.بينالعلاقاتتوطدتوإنماحدثبماالمعاهدةهذهتتاسلرفلم،الاسلامية

حين4الذى"أحميروف،الروسنىالمؤرخيعرضهماالإيجابيةالمؤثراتومن

دراساتيؤكدهذلكوأنالبولجارهمالتتارأنمقولةأيدالتتارأصولعنتحذث

.جديدةأثريةوقطعوفنونوزخرفةوطقوسوديانةولغةالعاداتبمقارنةتحليلية

اطصافىروالمراجج
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طصافىروا&اجحا

ألعرليةالمراجح

1232!(.?1*....)+:الأثيرإبن

--.21884الأزهرية)الطبعةالتاريخفىالكامل)1( ANY)م

.Rec..)ط!بهعةالموصلملوك-الأتابكيةالد!ولةتاريغ)2( Hist. or. Cr. t

البندال!.(أ.أ

31091)القاهرظسلجوقآلدولةتاريخ)4( =. . AV)حسن:إبراهيمحسنم

دكتور

)القاهرةحسنإبراصيمعلىالدكتورمعبالإشتراك،الإسلاميةالنظم)4(

391 Ot-NroA).

4591(=هـ1365)القاهرة2ج،السياسىالإسلامتاريخ)5(

+)نخلدىإبنم(4691هـ-1366)القاهرة3ج.المد!ياسىالإسلامتاريخ)6(

(م5014هـت808

AIV)والخبر.المبتدأوديوانالعبر)7( = -ANVAi%)خلكانابنم:(+AIM--

م(.1282

هـ=669)+بكرىالديارم(1866هـ-1283)بولاق.الأعيانوفيات)8(

(م1558

رضام(1866=هـ1283)القاهرة.نفيسأنفسأحوالفىأخميساتاريخ)9(

دكتور.:شفقزاده
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هـ-1357)القاهرةالإسلاميةوالدولالسلطانيةالاَدابفىالفخرى()17
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:طوفانحافظقدرى
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1 'M Aالمقتطف.مجلةمن

م(1418هـ-821+):القلقشاخا-ى
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(م1441هـ-845)+المقريزى

مصطفىمر!دالدكحورحواشيةووضعنشرةالملوكدوللمعرفةالسلوك27()
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،الصبروشرحيمرشيده!التتارهممن:)دكتور(اللهكريمابرار)31(
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